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 עוואלמ רעשידיי רעד ןופ סוקמוא רעד

 רעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ענעבילבעג-ןבעל ןופ טלייצרעד

 ןיא ןענישרעד -- לארשי-ץרא mp ןעמוקעג גנויירפַאב

 ,ביבא-לת ,הבָאלמ יאצוי ןוגרא ןופ 3 רעמונ ןיטעלויב

 .1946 ץרעמ

 טשרעהעג טָאה ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא MD TSN עקינייא ןיוש
PRקעװַא ןענעז ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ .גנומיטש עטקירדעג א טָאטש  

 ןופ רעמ ןטילעג געט-המחלמ עטשרע יד ןיא טָאה עוואלמ .עשרַאוו ןייק
 -רַאבמָאב טָאטש יד זיא ,גָאטרַאפ 5 ,רעבמעטפעס 1 םעד .טעטש ערעדנַא
 -רעבליז ךינעה ייז ןשיווצ) תונברק ןעוועג ןענעז סע NK ןרָאװעג טריד
 -עצ ןרָאװעג זיא קרַאמ רעד .טנערבעג טָאה טָאטש יד .(ןוז סגרעב
 רעקצָאלּפ יד ,טייז סרעקספיל ,םורַא ןסַאג יד ןוא טייז סַאלרעּפ -- טרעטש
 טעמכ .ָאגערבָארכ ץנַאג ,רעגרַאבינ עצנַאג יד טעמכ ,ןקישזָאק זיב ,סַאג
 יוז ןבָאה ןדיי עקיטרָאד יד .ָאװָאגעשטס Mp ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי עלא
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד PX יו ,סמערָא ענעפַא טימ ןעמונעגפיוא
 ַא ןרָאװעג טרידרַאבמָאב רעווש ָאװָאגעשטס זיא רעבמעטפעס 3 םעד
 NID סווָארַאשזַא ,קישטרַאלטָאק) ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז רעוואלמ ךס
 ךס א .עשרַאוו ןייק ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי .(ערעדנַא PK רעדניק טימ
 .(ָאלגעצ רזעילא ,ןאמטיוו HOY בקעי) AYN ןפיוא ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז
 ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז עשרַאוו ןופ גנורידרַאבמָאב רעד ייב ךיוא
 זליופ טימ המחלמ יד WH .(ןַאמ ןטימ ַאקסַאלָאגלעיװ אנעה) רעווַאלמ
 זיא OST .עוואלמ ןייק ןעמוקעג קירוצ ליפ ןענעז ,טקידנעעג ךיז טָאה
 -לַארענעג ןיא ןעוועג זיא עשרַאוו לייוו ,ןטייקירעווש טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 -סגינעק ,ןסיירפטסַא-דיז) ךייר PX )893( עוואלמ PK טנעמענרעווַאג
 OST .ץענערג רעד ךרוד ןעלגומש ךיז טפרַאדעג טָאה ןעמ .(ואג רעגרעב
 -יווצ) תורצ ןוטעגנַא ןבָאה "ןשטיודסקלַאפ , יד .רעווש ןרָאװעג זיא ןבעל
 .(תורבקה תיב ןופ "שטייד רעד , ייז ןש

 טפרַאדעג MT ןבָאה ,ןדי יד רעביא לָארטנָאק & ןייז OND ידכ
 ,עקיבעלייק א ,עלעג ַא רעטעּפש ,עסייוו ַא טשרעמוצ .עטַאל ַא ןגָארט
 ןפיוא עטייווצ יד ,טסורב רעד OAK ענייא ,טיירב יד רעטעמיטנעצ 0
 יד קידנעעזוצ ,טיירפעג ךיז ןבָאה ,ענלצנייא רעסיוא ,ןקאילָאּפ יד .ןקור
 .גנוקירעדינרעד עשידויי

 AND“ ןשטייד יד TANT ,סטכַאנוצ קיטיירפ א ,רעבמעווַאנ בַײהנָא
 .שרדמ-תיב זוא ליש רעוואלמ יד ךיוא ןוא זיירק px ןליש עלַא טנערב
 יד טנערברַאפ ןבָאה POM ייז זַא ,ןביירשרעטנוא טזומעג ןבָאה ןדיי יד
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 ןעגנָאהעגפיוא טָאה'מ ןוא טריריווקער ןרָאװעג ןענעז ןטפעשעג יד .ליש

 ."טמַאנגַאלשעב , דליש א
 זרעוו טשינ ידכ ,דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא ןענעז טנגוי רעד ןופ ליפ

 SOK“ ייב) ןפָא ןעוועג זיא ץענערג יד .דנַאלשטיײיד ןייק טקישעגקעװַא
 .עוואלמ YP ןעמוקעג קירוצ רעטעפש ןענעז עקינייא ,(ָאקנעל

 רעצפרעש ןיא) שוריג TD רַאפעג רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןעמ
 IDV ןעמ טָאה .(שוריג ַא ןעמוקעגרַאפ טַאהעג MW זיא זיירק
 ןצונ ןבָאה ןלעוו ייז זַא ,ןשטייד יד ןזייוופיוא טלָאװעג ,תונלדתש טימ
 ,ןעבַארג ISD ףארג טשרעמוצ .ןטַארדנַאל 2 ןעוועג ןענעז סע .ןדיי יד ןופ
 טלעג ליפ טסָאקעג טָאה'ס .רעדורב סרעטסינימ םעד ,קנופ רעטעפש
 ןענעז DSN 5 יו םעד ךָאנ ,טגײלעגּפָא ןרָאװעג זיא שוריג רעד ןוא
 עלַא טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה תוכוס .םישובלמ יד ןיא ןפָאלשעג ןדיי עלַא
 -עגיירפ רעבָא ייז טָאה ןעמ ,ןקישוצקעווַא ייז ידכ ,טלמַאזעגפיונוצ ןדיי
 .טזָאל

 זיא הליהק MP .ןענדרָאוצניײא ךיז זיא'ס יוו ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
 עשיז :רעדילגטימ ענייז .טַארנעדוי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ןעוועג טשינ
 יכדרמ ןתנ ,ָאלגעצ לאיטלפ ,רעטלַא קיציא ,דלישטָאר עשזייא ,ץילזיימ
 .בר ןכרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז ייז ,דַארגָאנױװ רזעלא ,שזעינלַאק
 .רעטערטרַאפ ס'בר םעד ןעוועג זיא שזעינלָאק

 ,ָאלסעשק היעשי :עטמַאַאב יד .ץכ עשטוב ןעוועג זיא רַאטערקעס
 ןרעסיוא -- דיי רעקיצנייא רעד זעוועג זיא רעטלַא קיציא .קיט המלש
 טָאה רע .דרָאב א ןגָארט וצ שינעביולרעד א ןעמוקַאב טָאה סָאװ -- בר
 -אב רעטעפש זיא רע .תושפנ תנכס טימ NK ןבעגעגרעביא טעברַאעג
 ָאטעג ןיא ןעלגומשניירַא רַאפ הסיפת םישדח 10 טימ ןרָאװעג טפָארטש
 טָאה VISTI ןופ ,גרעבסגינעק PK ןסעזעג זיא רע .לפָאטרַאק טימ YSN א
 .ןיז 3 ענייז ןעוועג ןענעז סע וו ,םישטנעיוושַא ןייק טקישעג DK ןעמ
 .געט 3 רָאנ טבעלעג טרָאד טָאה רע

 -רעביא ,ןשטייד יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק וצ רעווש ןעוועג זיא'ס
 ,טקַאטנָאק זיא ייז טימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ עלַא .טייצ עטשרע יד טפיוה
 קידנקוק טשינ -.רעייטשרַאּפ יד רעבָא .ןרָאװעג טעטכינרַאפ רעטעּפש ןענעז

HONKעבַאגפיוא רעייז טריפעגסיוא ךעלרע ןבָאה ,הנכס רעד . PNDךיוא  
 -נעדוי ןופ עגַאל יד זיא רעווש יוו ,ןדיי יד ןרעלקרעד וצ ןעוועג רעווש
 ַא ןענעז ןדיי יד זַא ,ןשטייד יד ןזייופוא טפרַאדעג טָאה ןעמ .טַאר
 .טנעמעלע רעבעלצונ

 זיא Toy .ןגאלש ייז PK טעברַא ףיוא ןדיי IBRD ןגעלפ ןשטייד יד
 עקינייא ןענעפע i טביולרעד טָאה טכַאמ יד WORD ,םוצמצב ןזעוועג
 ND טכיזפיוא רעד רעטנוא גרַאוונסע PK םישובלמ רַאפ ןטפעשעג
 זיא סָאװ ,גראוונסע לסיב OST טקישעג יז טָאה ןיהַא ןוא טַארנעדני
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 טזומעג ONT ןוא קינייוו ןעוועג זיא סע .ןדיי יד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג
 NX ףָארטשטױט טָארדעג VST ראפרעד .גרַאוונסע רעמ ןעלגומשניירַא
 .ןעלגומש טשינ טעוו ןעמ זַא ,ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא טַארנעדוי רעד

PXרַאפ ןגעוו רקיעב ,ןטייהנדישרַאפ-גנוניימ ןעוועג ןענעז טַארנעדוי - 
 -רעד זיא OST .טעברַא-סגנַאװצ רעד וצ ןייג ןגעוו ןוא ןסע טימ ןגרָאז
 -ומלרעפ רזעילא טמיטשַאב טָאה יז ןוא טכַאמ רעשטייד רעד וצ ןעגנַאג

 :טַארנעדוי DIY טריטּפָאָאקוצ טָאה רע .רַאסימָאק סלַא (ןועמש ןב) רעט
NKןיטשרוב םייח ,רענַאמָאר השמ .,יקסוװוָאנָאלבַאי , DMNָאקסַאילעשז , 

 טימ ןבעגעגרעביא Pr טָאה רעטומלרעפ רזעילא .שטיװָאדרָאמ ןַאמרעה

 טייצ רעד טימ ךיז טָאה רע .הליהק יד ןריזינַאגרָא וצ ןבעל ןוא בייל
 זיא רע WH .גיהנמ ןשידיי ַא ןופ הגרדמ רעכיוה רעד וצ ןביוהרעד
 טייצ ַא ףיוא קעװַא רע זיא .קיאור ןעוועג ןדיי ןענעז ,טָאטש PX ןעוועג
 ןטָארטרַאפ טָאה רע .ןבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ ןדיי ןענעז ,טָאטש ןופ
 -נבעגעגרעביא טימ עווַאלמ ןיא הליהק רעשידיי רעד ND ןסערעטניא יד

 טָארדעג DIX ןבָאה OST תונכס עלַא ץָארט ,גנורעפפַאטסבלעז ןוא טייק
 .םישודק יד ןופ רענייא יוו טיוט ןייז וצ טכַארבעג רעטעּפש ןוא

 AND“ סאד .טָאטש PX ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד טרעטכיילרַאפ טָאה רע
 NK ןסע WD ןעוועג זיא'ס .טרעסעברַאפ PT טָאה גרַאוונסע טימ ןגרָאז
 רעמ זעמ טָאה ,"טמַאסטייברַא , רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס .גונעג
 טָאה רע ןעוו ,טסווועג טָאה רעדעי .טעברַא רעד וצ ןדיי טּפַאכעג טשינ
 זיא סָאװ ,"שטנעמסטַאזרע , IX ןעגניד טנעקעג טָאה רעדעי ,ןטעברַא וצ
 קרַאמ א טלָאצעג ןעמ טָאה רַאפרעד .םיא טָאטשנָא ןטעברַא ןעגנַאגעג
 הסנרפ ןופ OND ַא ןעוועג זיא OST DK גָאט א ןבלַאהטרעדנַא זיב

 OST טָאה סָאװ טָאטש עטשרע יד ןעוועג זיא עוואלמ .עמערָא יד ראפ
 ךיז UST ױזַא .ןָאטעגכָאנ YR ןבָאה טעטש ערעדנַא PR טכיירגרעד
  .שוריג םעד זיב ,הליהק רעד ןופ ןבעל סָאד טריזינַאגרָא

 שוריג רעטשרע רעד

 'ו) 1940 רעבמעצעד 6 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא שוריג רעטשרע רעד
 טשינ םעד ףױא רענייק ךָאנ PT טָאה רעירפ ךָאװ ַא .(א"שת ולסכ
 יד ןרָאװעג ןבירטרַאפ רעירפ ןכָאװ 2 ןענעז ווָאנאכעשט PK .טכערעג
 יד רעבָא ,עװַאלמ PX ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה עבלעז OST .ןקַאילָאּפ

WN NSײצילָאּפ רעד ןופ טנַאנטױלרעבָא םעד טדערעגרעביא ןבָאה  
 ןביירטרַאפ וצ לעפַאב רעד סױרַא זיא העפשה ןייז ךרוד ןוא (ןיילגיעפ)
 יד ןרענעלקרַאפ IY ןעגנולעג TIP יד זיא עמוס רעסיורג ַא טימ .ןדיי יד
 ,ןדיי 6000 ןעוועג INT ןענעז טָאטש PX .3000 זיב ענעבירטרַאפ לָאצ
 .ןימָארושז ,ןיפיר ,ץפרעש no ליפ — ייז ןשיווצ
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 ,ןגָאלשעגרָאפ םיא ןוא בר םעד ןעוועטַאר טלָאװעג טָאה רעטומלרעפ
 סעצירקַאל לציא PR ןײגּפָארַא החפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ לָאז רע
 ,טרעפטנעעג UST בר רעד .רעקעב ַא ראפ ןָאטרעביא ךיז ןוא יירעקעב
 טימ רע ליוו ,תולג ןיא ןייג לָאז הליהק יד זַא ,הריזג ַא זיא'ס ביוא זַא

WKעסייוו 100 טלייטעגרעדנַאנופ ןשטייד יד ןבָאה טכַאנייב .ןייגטימ  
 -יא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענעז ייז OST ,רעקרעווטנָאה רַאפ ןטרַאק
 .טָאטש זיא ןזָאלוצרעב

 טניה טימ ןטסיצילַאּפ עשטייד רעטרעדנוה ןעמוקעגנָא ןענעז גָאטרַאפ
NKןופ רעזייה יד ןופ ןדיי יד טּפעלשעגסױרַא  YONסוטיָאװ רעסיוא ,ןסַאג - 

 רעשיליופ רעד ןופ ףיוה PR טכַארבעג MT ONT ןעמ .רעגרָאבינ ,ָאװט
 DIX CNN PR ןגָאלשעג קידתוירזכא ןעמ טָאה ayn ןפיוא .עיזַאנמיג
 yr טימ טלָאװעג ןבָאה ייז OST YOR ןפרַאוווצקעווַא ןעגנוווצעג יוז

 יד ןוא 3000 זיב טלײצעגּפָא ןשטייד יד ןבָאה רעיוט םייב .ןעמענטימ
 IS רעדניק ןרָאװעג טקישעגקעווַא ןענעז סע .םייהַא טקישעג עקירעביא
 .רעדניק ןָא ןרעטלע ןוא ןרעטלע

 ןשיווצ ןענעז קילעפוצ יוו ױזַא .ןדיי 2450 ןבילבעג ןענעז DROW זיא
 ןשיווצ ןופ ליפ ןענעז ,רעווַאלמ זיולב טעמכ ןעוועג עטקישעגקעװַא יד
 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןעוועג ענעבילבעגרעביא יד

 עשיז ,יקסנישיוו לדנעמ :ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז ערעדנַא ןשיווצ
 DIST .ָאדלָאז ןייק טשרעמוצ טריפעגקעװַא YON ONT ןעמ .ץילזיימ
 יִז טָאה ןעמ .ןעגנוגנידַאב עכעלקערש ןיא געט וו טבעלעג ייז ןבָאה
 ןייק טקישעג יז ןעמ UST רעטעּפש .ןעיורפ יד לעיצעפס ,טקינייפעג
 עמאס PR ןעוועג PND .טנגעגמוא PR ןילבול ,ווָאטרַאבול ,שטירזעמ
 ריז ןבָאה ייז .טפַאשגנע סיורג זעוועג זיא טָאטש רעד PR .רעטניוו ןטימ
 -ינייא .רעטרע עכעלטנפע ערעדנא ןיא ןוא םישרדמ-יתב PR טרעגלַאוועג

 ליפ .ךעלרעמיצ עניילק ןיא טנדרַאעגנייא ךיז ןבָאה עכעלגעמרַאפ עק
 -אגעס .מ .י בר רעד .טלעק ןוא קנערק ,רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענעז
 .שוריג (ToS ןכָאװ 4 ,ןילבול PX ןברָאטשעג זיא שטיװָאל

 ָאטעג ןיא

PXטַארנעדוי םעד ןדאלעגנייא טַארדנַאל רעד טָאה ,שוריג ןופ גָאט  
 ןענעז ON יד .ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה שוריג רעד IX ,ןדלָאמעג ןוא
 א PR ןרירטנעצנָאק PT ןפרַאד ייז רעבָא ,קיאור ןייז ןענעק ,ןבילבעג
 ND המישר עיונעג ַא ןלעטשוצ ףרַאד ןעמ .העש 24 ND ךשמ PK ָאטעג
 שטנעמ רעיינ ןייק זַא ,ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא טַארנעדוי רעד .ןדיי עלַא
 ןרָאװעג זיא שוריג רעד זַא ,טביילג רע .ָאטעג PK ןעמוקניירַא טשינ טעוו
 וצ .תונברק TD ןעוועג טשינ ןענעז סע PK גנונעדרָא PR טריפעגכרודא
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 ריא טלָאװ ,ONT :טרעפטנעעג רעטומלרעפ טָאה ,גנוניוטש סנעמעלַא
 "?ןשטייד טימ ןעגנַאגַאב ױזַא ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,טגָאזעג

 TOMA יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,אטעג ONT ןענַאטשטנַא זיא יוזא

 טָאה גנומיוצרַאפ יד .ַאינרַאילָאמס זיב (טייז סעלרעפ) קרַאמ ןרעטניה
 רעטצנעפ יד .ןסַאג רעקצָאלּפ PR רעוועשרַאוו יד סיואגנעל ןגיוצעג ךיז
 זיא גנַאגניירַא רעד .טלעטשרַאפ ןרָאװעג ןענעז TORI עקיזָאד יד ףיוא

 DIST ןענעז סָאװ רעזייה יד .סָאג-לוש רעד ןיא קרַאמ ןופ ןעוועג

 טָאה'ס .גנורידרַאבמָאב רעד NYA ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז ,ןענאטשעג
 טָאה'מ .הריד ַא ןרָאװעג זיא לַאטש רעדעי .טפַאשגנע סיורג טשרעהעג
 רעד .טנדרַאעגנייא זיא סע יוו ךיז טָאה'מ .עלעקניוו רעדעי טצונעגסיוא
 טָאה רע .ָאטעג PX ןבעל OST ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא טָאה טארנעדוי

 ָאטעג PX טכַאמ יד ןבעגרעביא ON לָאז ןעמ ,ןשטייד יד ייב ןטעבעג
PKטשינ ןוא סױרַא טשינ טעוו רענייק זַא ,ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רע  

 \ . .ןיירא

 ןוא שינעביולרעד יד ןילרעב ןופ ןעמוקעגנָא זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 ."טסניד-סגנונעדרָא עשידיי ,, ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ָאטעג ןופ תונקת
 רעיוט םייב .ןעמרַאפינוא עיולב ןגָארטעג ןבָאה ןטסיצילַאפ עשידיי יד
 ,ןטסיצילָאּפ 12--10 ןעוועג ןענעז סע ANN ַא ןענַאטשעג קידנעטש זיא
 םייח ,לקנערפ בייל לאומש ,גרעברעביל ,יקסנַאדלַאס םייח : ייז ןשיווצ
 ,יננעשזָאק ,רענַאמָאר לבייל ,טפָאהגייווצ ,דלָאגמױב ,אקסַאל החמש
 Sp“ .רעטלַא לאקזחי ,יקסרַאלָאס .ח ,רעטומלרעפ ,ןיילק ,אריפש עשטוב
 המחלמ רעד רַאפ) ןָאזדיװַאד השנמ ןעוועג זיא ייצילֶאּפ יד ןופ טנַאדנעמ

 .(הליהק רעד ןופ רַאטערקעס --
 -עט) יקסוואטשרעג PD זיוה PR זענופעג ךיז טָאה טַארנעדוי רעד

 STING“ ןאמרעה :רעציזרָאפ .טכירעג ַא זעוועג ךיוא זיא'ס .(סאג-רעפ
 רַאפ טפשמעג ןבָאה ייז .טַארנעדוי ןופ רעדילגטימ -- רעציזייב ,שטיוו

 .עטריטסערַא IND רעמיצ ַא זעוועג ךיוא זיא'ס .ךיז ןשיווצ ןדיי ןופ םיאטח

 -רַאילָאמס ףיוא טשרעמוצ .לָאטיּפש ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע

UXרעטעפש  PRזיוה סניקצינ , NKסָאװ ,סַאג רעוועשרַאוו רעד  UNIT 
 ןרָאװעג ןענעז ןקַאילָאּפ WK .ןטייקנארק עדנקעטשנַא ראפ טנידעג
 ONT וטלַאהוצסיוא טרעטכיילרַאפ ןבָאה ןעגנולָאצּפָא ערעייז .ןעמונעגנַא

 JOY ןעמוקַאב טָאה לָאטיּפש ONT .ןטעב 40 טַאהעג טָאה סָאװ ,לָאטיּפש
 עקיצנייא יד .ָאטעג ןראפ טמיטשַאב ,עמרָאנ רעד רעסיוא רעדיילק ןוא
 -רַאעגנייא ןעוועג זיא לָאטיּפש OST ROMY אלעפ ןעוועג זיא רעטסעווש
 טנכייצַאב ךיוא ןבָאה OST .גנורעדרָא טימ ןוא ןייר רעבָא ,וויטימירפ טנד

 יד ןשרָאפ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,גרעבסגינעק ןופ םיריוטקַאד עשטייד
 ןעמ טגעלפ עקנַארק ןופ טולב .סופיט ןופ ןטיירפשרַאפ ןגעק ןעלטימ
 ַא ןעוועג זיא טייקבעלברעטש יד .גרעבסגינעק זייק ןזילַאנַא ףיוא ןקיש
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 טעברַאַאב) גרַאוונירג רַאפ ןטרָאג ַא טגָאמרַאפ טָאה לָאטיּפש סאד .עניילק
 ךיז ןעמונרַאפ) ךלימ ףיוא WY ַא NK ּוק ַא ךיוא ,(ןַאמזולג עגייפ ךרוד

 .(רעדנעב לאכימ טָאה ייז טימ
 רעטקָאד ַא ,ןורבנעפיט Kiya לָאטיּפש PR טעברַאעג טָאה ביײהנָא ןיא

 -רַאטימ YOM יוו ױזַא) סופיט OAK ןרָאװעג קנַארק זיא רע רעבָא ,ןיוו ןופ
 ַא גָאט ןיא לֶאמנייא ןעמוק טגעלפ רעטעפש .ןברָאטשעג PK (רעטעב

 ,רעטקָאד רעשיליופ
 -רַאפ ,גָאט ןדעי העש 2 .סנַאלובמַא IX ןעוועג זיא טַארנעדוי םייב

 ,גָאט ַא 50 סנטסעדנימ ,עקנַארק ןעמענפיוא טרָאד ןעמ טגעלפ ,טכַאנ
 טרָאד .טעברַאסגנַאװצ רעד ןופ ןעמוק קירוצ ןגעלפ סָאוו ,יד לעיצעּפס
 סנַאלובמַא PR .קַאטײצ ַאלעפ PK רעטקָאד רעשיליופ ַא טעברַאעג טָאה

 -יווונייא- אטעג YON סופיט WYP ןעגנוצירפשנייא ןבעגעג ךיוא ןעמ טָאה
 SOYA PK טייקנייר OAK ןבעגעג גנוטכַא UAT עיסימָאק-רַאטינַאס NR .סרענ
 .קנערק עדנקעטשנָא IX ךָאנ סעיצקעפנזיד טכַאמעג ןוא

 -ייל) עקיטפרעדַאבטילנ ID pp עקיליב ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה סע
 ריק רעד ןופ גנונפערעד רעד ייב .(רעטכָאט סיקסדָארבישזַאק -- ןירעט
 סע NK ךעלטעטש עקימורַא יד ND רעייטשרָאפ ןעמונעג לײטנָא ןבָאה
 זיא טסָאּפ-ָאטעג עכעלרעניא יד .ןעגנורעייטשאב ןסַאלפעגנייא ןענעז
 טעברַאעג TANT טרָאד .טסָאּפ רעשיטָאטש רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג
 .שטיווָאדרַאמ לחר ,שטיוואקוועל הנח

 ןעמ טָאה ןענרעל .רעלעק ַא ןיא ָאידַאר רעמייחעג ַא ןעוועג זיא סע
 -רעטנוא רעד טימ ,ןפורג ןיא טנרעלעג ןעמ טָאה ךָאד .טרָאטעג טשינ
 -עג טָאה'מ TK תונותח ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .טַארנעדוי ND גנוציטש
 .רעדניק ןריוב

 ןקַאב וצ שינעביולרעד א ןרָאװעג ןטלַאהרעד זיא 1941 ןוא 1940 חספ
 .ןעמַאזוצ זענעוואד IY ןרָאװעג טביולרעד זיא 1941 םיארונ DM .תוצמ
 ,תוריזג עשירפ ןעוועג ןענעז גָאט ןדעי Dan .טלעפעג טשינ טָאה ןסע ןייק
 זיא ָאטעג ןיא .ןרעוו לטב ןלעוו ייז זַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא ןעמ זיא
 סרעניווונייא יד ."דרע רעד PK ייז טָאה ןעמ, :לטרעוו א ןעגנַאגעגמורַא
 ןוא עשרַאוו טימ לדנַאה ןטביולרעדמוא ןופ טבעלעג ןבָאה אטעג ןופ
 ןבָאה YOR ,ןרעייטש עסיורג טגיילעגפיורַא UST טַארנעדוי רעד .שזדָאל
 .ָאטעג ןיא ןילּפיצסיד טשרעהעג טָאה סע .טלָאצעג ןרעג םיא

ONTןבעל  PKרַאֿפ ליפשייב ַא יו טנידעג טָאה ָאטעג רעווַאלמ  
 סע ןעק ,שיגַארט ױזַא ןעוועג זיא ףוס רעד שטָאכ ןוא .סָאטעג ערעדנַא
 תורצ עלַא ץָארט ,טפַארקסנבעל רעשידיי רַאפ לָאבמיס סלַא ןעניד
 .ןדייל ןוא

 :טגערפעג VPS PT NK טרעדנּוװרַאפ ןענַאטשעג ןענעז ןשטייד יד
OSTַא רַאפ  MDטקעטש  PXךעלטפַאשלעזעג א טריפ סע זַא ,קלָאפ םעד  

 ?ּפָאק ןייז ףיוא ךיז ww סָאװ ,תוריזג ערעווש יד ץָארט ,ןבעל
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 NX שטירזעמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ָאטעג PR ןבעל ןגעוו העידי יד
 ייב ןטייקירעווש יד ץָארט ,ןעמוק קירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעווַאלמ ליפ
 .ןדיי 1200 ָאטעג PK ןעמוקעג קירוצ ןענעז םורַא ױזַא .ץענערג רעד
 טקישרַאפ ןוא ץענערג רעד ייב ןרָאװעג טּפַאכעג ליפ ןענעז םעד רעסיוא
 .ןרָאװעג טעגרהעג רעדָא ,טעברַאסגנַאווצ ףיוא ןרָאװעג

 ןעמוקעגוצ ןענעז סע זַא ,טקרעמַאב ךיז טָאה ָאטעג ןרעסיוא ךיוא
 ןקַאילַאּפ יד ךיוא .רעסערג ןרָאװעג זיא ןסע ףיוא גנורעדַאפ יד לייוו ,ןדיי
 ןטייווצ א ןופ הנכס X טָארדעג טָאה סע .טצעהעג NK טרסמעג ןבָאה
 טפָא ןרָאװעג שוריג רעד זיא ,טארנעדוי ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאד א .שוריג
 1941 MNOS ךָאנ זיב ױזַא ,טגײלעגּפָא

 ןסָאלשַאב UST טכַאמ יד זַא ,טסווורעד PT טָאה טארנעדוי רעד
 טייג ןעמ זעוו) קיטנוז א ָאטעג NH סרעניווונייא עלַא ןעלמַאזרַאפ וצ
 רעירפ טכַאנ א .ןטנעמוקָאד יד ןרילָארטנָאק NK (טעברַא רעד Ww טשינ
 TT "עקירעביא , יד טקישעג NK סָאטױא ןעגנודעג טַארנעדוי רעד טָאה
 ."ןטערטנַא ,TT : לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא גָאטרַאפ .טָאטש רעד רעסיוא
 טרָאפ ןענעז'ס יוו ױזַא .ןטנעמוקָאד יד ןרילַארטנָאק ןביוהעגנָא OAT ןעמ
 טלעטשעגנייא רעטומלרעפ טָאה ,"עקירעביא , טרעדנוה עקינייא ןבילבעג

 יוזא JOY DY םענייא PO ןטנעמוקַאד ןגָארטעגרעביא NK ןבעל ןייז
IKןבילבעג ןענעז סע  ANIןבָאה ןשטייד יד ."עקירעביא , טרעדנוה א  

 יז ONT ןעמ .רעקילדנעצ ךָאנ ןענופעג טָאה ןעמ NK טניה טכַארבעג
 ןעמ טָאה ,טנזיוט ףיוא טנכערעג טָאה טכַאמ יד יוו ױזַא רעבָא .טריטסערַא
 עלא ןענעז DINK טייצ ַא DK .ןטנעמוקַאד ןבעגעג ייז ןוא טיירפַאב עלַא
 ."לַאמרָאנ  ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןבעל ORT YK ןעמוקעג קירוצ

 זיא ,ןעגנוימַאב ליפ ךָאנ .טָארדעג רעטייוו WA טָאה שוריג רעד
 ןצנַאג ןופ ןדיי יד ןרירטנעצנָאק ףיוא שוריג םעד ןטייבראפ וצ ןעגנולעג
 ,אטעג OST ןרעטיירברַאפ טזומעג טָאה ןעמ .ָאטעג רעווַאלמ PK זיירק
 טכַאמ יד טָאה ףוס-ףוס .ןדיי טנזיוט ANS ַא ןעמוקעגוצ ןענעז סע לייוו
 ,ּפמולּפ םעד ךָאנ OMA רעוועשרַאוו רעד ןופ לייט א ָאטעג םוצ ןבעגעגוצ
 .הרות-דומלת רעד טימ ַאינרַאילַָאמס WK יוו

 .רַאסימָאקיגנולדיזרעביא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעטומלרעּפ

OSTַא ןעוועג זיא  YONרעביא עדעי זיא ,םעד ןָא לייוו ,גנוכיירגרעד - 
 .ןגעמרַאפ PK ןשטנעמ ןופ תונברק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג גנולדיז

 ,1941 רעבָאטקָא 30 ןזיב גנולדיזרעביא יד ןקידנע טפרַאדעג ONT רע
 ןופ לעפַאב ןטיול .ןולעשז ןופ ןדיי 100 יד ןעמוקעגנָא ןענעז עטשרע יד

 רעטעּפש OXY רעדנגונעג א ןיא רענעגעוו ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,טכַאמ רעד
 -עדרַאנייא ND ןטייקירעווש יד .קסנערש ND ןדיי 600 ןעמוקעגנָא ןענעז
 ןענעז םעדכַאנ .גָאט וצ גָאט ND רעסערג ןרָאװעג ןענעז ןשטנעמ יד ןענ
 -לרעפ PR טנדרַאעגנייא ייז ONT ןעמ .ווָאנָאזדַאר ןופ ןדיי יד ןעמוקעגנַא
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 רעוואגעשטס 700 יד ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סע .(סַאגלוש) לימ סרעטומ
 טָארדעג טָאה'ס .טרָא ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא'ס עכלעוו רַאפ ,ןדיו
 סיורג ןעוועג זיא'ס ּווו ,רָאוודיווַאנ ןייק ןקיש ייז לָאז ןעמ ,הנכס ַא
 -רעביא ןעװעג םיכסמ טכַאמ יד טָאה ,תונלדתש ליפ ךָאנ .רעגנוה
 אוואגעשטס ןייק ORT ןעמ ןוא טרָא ןפיוא TT רעװָאגעשטס יד ןזָאלוצ
 .ןושזעיב ,שזנַאשטַאר ,ץּפרעש ND ןדיי יד טכַארבעג

 .טייהנייא ןייא ןרָאװעג ןענעז ָאטעג רעווַאגעשטס PK ָאטעג רעוואלמ
PXרעראפ טכאמ רעד טימ ןעגנויצַאב יד ךיז ןבָאה 1942 רַאונַאי - 

 זדיי 3 ןרָאװעג טריטסערַא ָאװָאגעשטס זיא ןענעז רַאונַאי 23 םעד .טרעג
 טָאה רעטעפש .טַארנעדוי TD TON םעד ןָא ןדיי 25 עװַאלמ PK ןוא
 ןעלגומש רַאפ ףָארטש ַא זיא סאד זַא ,טַארדנַאל ןופ טסּוװרעד ריז ןעמ
 ךיז טָאה טַארנעדוי רעד .קינַאּפ א ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג PK .גרַאוונסע
 רעשטייד א ןעמוקעגוצ זיא רעיוט DW .טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב זטַארַאב
 טָאה TK NOVA PR ST זיא רעטומלרעפ יצ טגערפעג Pr ,טסיצילָאּפ
 ןטסיצילַאּפ ןעמוקעג ןענעז גָאטרַאפ .רעיוט ןופ ןלסילש יד ןעמונעגוצ
 -סיגַאמ ןיא ןרעטומלרעּפ ןעמונעגטימ ןוא טנַאנטױלרעבָא ןופ ןעמָאנ ןיא
 הביס יד ןיא טנייה זיב .ןעמוקעג קירוצ טשינ ןוא קעווא זיא רע .טַארט
 םעד ןעוועג עידומ ןעמ UST MD רעד PX .רָאלק טשינ טױט TT ןופ
 ןסָאשרעד זיא רעטומלרעפ זַא ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק
 זעמ טעוו ,טָאטש רעד תבוטל טעברַא רענעבעגעגרעביא ןייז בילוצ .ןרָאװעג
 רעד ןיא רעבָא ,לארשי רבק וצ ןעגנערב םיא ןביולרעד עזייוומַאנסיוא
 לענשצילב pr טָאה העידי יד .םיבורק יד רָאנ ןקילײטַאב ךיז ןגעמ היול
 ,זָאלטכַאמ ןוא טמותירַאפ טליפרעד PT טָאה ONT ,ָאטעג PR טיירפשראפ
 sy .םלוע-תיב םוצ ןגירקעגסיורַא ליפ ךיז ןבָאה ,טָאברַאפ םעד ץָארט
 רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד ךיוא ,ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז עלַא
 הסיפת זיא .ןרָאװעג טיירפַאב MT ןענעז ,טייצ ַא ךָאנ .ןָאזדיװַאד ,ײצילָאּפ
 םעיינ א ןפַאש ww לעפַאב ַא ןעמוקעגנָא זיא סע .ןדיי 25 ןבילברַאפ ןענעז
 סלַא .ָאלגעצ לאיטלּפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רַאסימָאק סלַא .טַארנעדוי
 ,רענייא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ײצילָאּפ רעשידיי רעד ND טנַאדנעמַאק
 -טימ ךרוד לייוו ,ןעמַאנ ןייז ןענָאמרעד לָאז ןעמ טרעוו טשינ זיא סָאװ
 NK תורצ עסיורג ןוטעגנָא רע טָאה ,ןרסמ ןוא ןשטייד יד טימ ןטעברא
 -עגנָא רעטעפש זיא רע ןעוו .ָאטעג NS ןעמָאנ םענייר םעד טקעלפַאב
 DX ןוא זעוועג םקונ רעוואלמ ךיז ןבָאה ,םישטנעיוושַא ןייק ןעמוק
 .טעגרהרעד

 טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ,רעווש ןרָאװעג זיא ָאטעג PK ןבעל סָאד
MS13 ןעמ טָאה ,חספ ברע .סױרַא ןוא  PDטקישעג עטריטסערַא יד  

 -נסע געוו ןפיוא ןבעגעג VT טָאה טארנעדוי רעד .םישטנעיוושא ןייק
 12 ערעדנא יד ךיוא טקישעג ןעמ טָאה חספ ךָאנ .םישובלמ ןוא גרַאוו
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 םיבורק יד .געט עטשרע יד ןיא ןברָאטשעג טרַאד זיא ייז ןופ בור רעד
 OST ןעמוקַאב ייז ןענעק PIN 150 TKD זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב ןבָאה

wxןרָאװעג זיא ןָאזדיװַאד ךיוא .ןטױט ןופ  VOW IRSןוא  DIST 
 .ןברָאטשעג

 ןענעז סָאװ ,םירוחב 3 ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ,חספ ךָאנ דלַאב
 .(קַאילעמַאמ ,ןאמרעמיצ דוד) לפָאטרַאק לסיב ַא ןפיוק ָאטעג MD סױרַא
 טָאה ײצילָאּפ עשידיי יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז .טקינייפעג ייז ONT ןעמ

 טָאה יײצילָאּפ עשידיי יד לייוו ,תמא ןעוועג זיא ONT .טזָאלעגסױרַא ייז
 םירוחב יד .ָאטעג PX ןבעל סָאד ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ ,טקוקעגקעווַא
 .הסיפת רעווַאלמ רעד רעטניה רעגַאל-טעברַא PK ןעמונעגניירַא ןעמ טָאה

 דיי א זיא ןטייצ סרעטומלרעפ ייב) .םישדח 2 ןסעזעג ייז ןענעז טרָאד
 ,טיירפַאב ייז ןעמ טָאה םעדכַאנ .(געט 3 יוו רעמ ןסעזעג טשינ טרָאד
 גנושרַאפסיוא DW IW PK טריטסערַא APN רעטעפש געט עקינייא רעבָא
 -יל ןופ (שטיווָאקציא) קעפמעל טימ ןעמַאזוצ ָאטעג ןיא ןעגנַאהעגפיוא
 ןרָאװעג זיא ,לפָאטרַאק יד טפיוקרַאפ ייז טָאה ONT PIONS רעד) .עצווָאּפ
 ןעמ .דנזעוונָא TT טזומעג ןבָאה ןדיי עלַא .(קרַאמ 10 טימ טפָארטשַאב
 טָאה אלגעצ .ןילרעב px טכירעג ןופ לייטרוא ןַא טגיילעגרָאפ טָאה
 ןענעז סרעפרעק יד .עלַא ןענערָאװ ןוא שידיי ףיוא ןצעזרעביא טזומעג
 .העש 48 ןעגנָאהעג

 ךיז ןבָאה My עיינ .טקירדעג ןעוועג זיא ָאטעג PR גנומיטש יד
 ןעמוקעג זיא 1942 לירּפַא ןטימ ןיא .קיטיירפ ןדעי לעיצעפס ,טישעג
 ONT יד .טַארנעדוי םעד ןוא ײצילָאּפ עשידיי יד ןריטסערַא וצ לעּפַאב א
 NR הסיפת רעווַאלמ PR ןרָאװעג טצעזעגנייא ןענעז ,ןענופעג טָאה ןעמ
 .ןעיירפַאב IW ייז טגָאזעגוצ טָאה טכַאמ יד .טעברַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג

WAYSגָאט ןייא  ONTטלעטשעגפיוא ןעמ  PXא ָאטעג  TK MONרַאפ - 

 ,טכַארבעג ןעמ טָאה ,עקנַארק יד ךיוא ,עטריטסערַא יד .ןדיי עלַא טלמַאז
 -רַאפ TX ןטניה ףיוא טנעה יד ןדנובעג ,סנטסַאק ףיוא טלעטשעגקעווַא

Woyןעמ .טולב זיב  ONTָאק יד .זדלַאה ןפיוא קירטש טגיײלרַאפ ייז - 

 רעביא טרַאװעג ייז ףיוא ןעמ UST ,טקיטעפשרַאפ PT ןבָאה ןטנַאדנעמ
 ןוא זדלַאה ןפיוא קירטש ןטימ ןענַאטשעג ןענעז עטּפשמרַאפ יד .העש ַא
 עשטייד יד .סעילימַאפ יד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןדיי עלַא ייז רעביאנגעק
 זיא רענַאמָאר לבייל .ןסעגעג NK טכַאלעג ,טָאּפשעג ןבָאה ײצילָאּפ
 TT וצ טדערעג טָאה רענַאמָאר השמ .גַאלשצרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג
 טָאה יקסרַאלָאװ .טסייג ןשידיי PR רעדניק יד ןעיצרעד לָאז יז ,יורפ
 -ָאק יד זעוו ".תונברק עטצעל יד ןייז mw רימ ןלָאז יִאוולח , :טגָאזעג

 : לייטרוא םעד טניילעגרָאפ ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ךעלדנע ןענעז ןטנַאדנעמ
 טליפעגסיוא טשינ TANT טארנעדוי רעד ןוא ײצילָאּפ עשידיי יד יוו ױזַא
 -עג זיא לייטרוא רעד .ןרעוו ןעגנָאהעג ייז ןלעוו ,ןלעפאב יד ךעלטקניּפ
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 ?DST OND TT ןבילקעגסיוא טָאה ןעמ .שידיי ףיוא טצעזעגרעביא ןרָאװ
 ONT ,ןעיורפ 2 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז גָאט םעד .סנטסַאק יד ןפרַאוומוא
 .(רעקסוטלופ -- ייז ןופ ענייא) סקעבעג ןענופעג ייז ייב טָאה ןעמ

 רָאנ ,ןטלַאהעגנייא טשינ רעמ ןדיי ךיז ןבָאה ,תוירזכַא ַאזַא ןגעקטנַא
 יונעג טשינ ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ןענעז ייז WH .ןגירשעג ןוא טנייווועג
 .ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז ליפ PX ןסָאשעג ןעמ טָאה ,לעפַאב םעד טיול

 יד ךיז טָאה טימרעד זא OM וצ ןבעגעג טָאה טכַאמ עקיטרָא יד
 .ןעמוקרָאפ טשינרָאג טעוו רעמ ןוא טקידנעעג ףָארטש

 ."ןטערטנַא ,TTY לעפַאב ַא ןעמוקעג רעדיוו זיא רעטעּפש געט עקינייא
 ַא טַאהעג UXT סע רעוו .ןשינגייצ-טעברַא יד טרילָארטנָאק טָאה ןעמ

 ןעמ UST ערעדנַא יד ןופ .טעברַא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא ,שינגייצ
 ,זיוה סיקסרָאבזדוק PR טצעזעגנייא PX ןשטנעמ yar 100 ןבילקעגסיוא
 .Dy“ זיא ,געט וו 82 .ײצילָאּפ טימ טלגנירעגמורַא MRNA זיא סָאװ
 -קעווַא ןוא תומישר 2 טיול עטריטסערַא יד טלייטעצ ,ָאּפַאטסעג יד ןעמ
 -וואטשרעג PX ןבָארגוצסױא לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ .ןרָאפעג
 עלא .ןסָאמ ענעבירשעגרַאפ טיול ,בורג א (עינרַאברַאג יד) ףיוה סיקס
 עטריטסערַא 100 יד טריפעגסיורַא ,ףיוה ןפיוא טלמַאזרַאפ ןעמ טָאה ןדיי
 TS טניילעגרָאפ טָאה IN .טייז רעדעי ןופ 50 וצ טלעטשעגקעװַא ןוא
 ןעגנָאהעג ןענעז ןכָאװ 2 רַאפ יוו MN :ןילרעב זיא טכירעג ןופ לייטרוא
 ןבָאה עדנזעוונַא יד יו יוזא ןוא ףָארטש OOK ןדיי ָאטעג ןיא ןרָאװעג

 -ירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה ייז ,ןייז וצ ףרַאד סע יוו טריפעגפיוא טשינ ךיז
 טפרַאדעג ןליפַא טָאה ןעמ .לייטרוא ןטייווצ א ןריפסיוא טציא ןעמ טעוו ,ןג

 יד ןרענעלקרַאפ IY טימַאב PT טָאה ָאּפַאטסעג יד רעבָא ,100 YOR ןסיש
 זרעהרעד ךיז טעוו סע רעדָא ,ןענייוו רעוו טעוו סע ביוא .50 זיב לָאצ
 50 יד -- ןטשרע OY ןוא ,ןדיי עלא ןסיש ןעמ טעוו ,עמיטש ַא סעפע
 רעד .רעוועג-ןישַאמ טימ ןטסיצילָאּפ ןענַאטשעג ןענעז םורַא .עטקידענגַאב
 mx טלָאװ טולב סָאד יוו ,הגירה רעד ייב ןענאטשעג זיא להק רעצנַאג
 םורַא ץלַא IX טכַאדעג ךיז טָאה סע .ןרעדָא יד ןיא ןרָאװעג ןריורפרַאפ
 .ןבעל וצ טרעהעגפיוא טָאה

 ייז ראפ טָאה טנַאדנעמָאק רעד .ןעגנַאגעגוצ ןענעז טײל-ָאּפַאטסעג 0
 רעסיורג רעד ןוא לרוג רעד ןלַאפעג זיא ךייא ףיוא , :עדער ַא ןטלַאהעג
 עבַאגפיוא רעייא טליפרעד PX ץלָאטש טייז .ןדיי ליפ ױזַא TOW וצ דובכ
 ."ּפָאק ןיא ךיילג טסיש .שיגרענע

 ,ןרָאװעג רָאלק זיא טציא טשרע .5 עטשרע יד טלעטשעגוצ טָאה ןעמ
 טלעטשעגקעווא ןעמ ONT ןשטנעמ יד .ןרעוו ןסָאשרעד ןלעוו so עכלעוו
 ,ײז טָאה ןעמ .ןגיוא יד ייז ןדניברַאפ טשינ ןוא רעסיש יד רעביאנגעק
 ףניפ עטשרע יד ןופ רענייא .ןליוק םוד-םוד טימ ןסָאשעג ,סיוא טזייוו
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 רע .ןפָארטעג טשינ םיא טָאה ליוק יד ןוא SSP םעד ןגיובעגקעווַא טָאה
 טָאה ךָאנרעד ןוא 50 עלא ןסָאשעג טָאה ןעמ זיב ןטרַאװּפָא טזומעג טָאה
 .ןסָאשעג םיא ךיוא ןעמ

 ,טקוקעגוצ ןוא DAY רעד רעסיוא ןענַאטשעג זיא ONN קַאילָאּפ ַא
pr UNAןטלַאהעגנייא טשינ  DXלושמוא ,ןרעלטיה טימ רעדינ , : ןגירשעג - 

 .טעגרהרעד ןוא טריטסערַא ןרָאװעג זיא רע ."ןסָאגרַאפ טרעוו טולב קיד
 TR ןײגּפָארַא טזומעג ןבָאה ,ןרָאװעג ןסָאשרעד טשינ ןענעז OXN 50 יד

 .בורג םעד ןטישרַאפ PX ענעסַאשרעד יד ןופ ךיש יד ןעמענּפָארַא ,בורג

PKסָאַאכ א ןרָאװעג זיא ָאטעג  TKזעוועג זיא'ס .טייקיטליגכיילג  
 טרעהעג JAK טָאה ןעמ .ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ייב טלַאה ןעמ זַא ,רָאלק
 זיאס .דנאטשפיוא ןגעוו TX אטעג רעוועשרַאוו ONT ןרידיווקיל ןגעוו

 יד .ןבעל טריזינַאגרָא IX רעטייוו ןריפ וצ YM ןייק ןעוועג רעמ טשינ
 שרעה רַאסימָאק DON טמיטשַאב ןוא ןָאלגעצ טגָאזעגּפָא טָאה טכַאמ-

 | .ָאקרַאשט לאכימ

 NOP ןופ עיצאדיווקיל

 TT ןופ ךייר ONT ןקיניירוצסווא ץעזעג א סױרַא זיא 1942 ףוס

 ND ןדיי יד ָאטעג רעװַאלמ PR ןרירטנעצנָאק וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 -עג ןפַאשעג זיא אטעג ןיא .(ווָאקַאמ ,וואנאכעשט) טעטש עקימורַא יד

DRYךיק-ספליה ַא . 

 זעיוב םייב ןדיי 500 יד טעברַא וצ ןקיש טרעהעגפיוא טָאה ןעמ
 זופ AAV םעד טיהעג רעקרַאטש טאה'מ .ָאװעשזַאסַאנ PR ןעגנוטסעפ

 .ָאטעג
 זעוועג זיא ןעמ .שוריג ַא רַאפ טייטש ןעמ זַא ,טסווועג ןבָאה ןדיי יד

 yn ."רעלענש סָאװ ןקידנע ךיז סע לָאז, :טגָאזעג טָאה'מ .קיטליגכיילג
ONTטלייטעגרעדנַאנופ  ONTנדיירפ ןמלז .ןטפעשעג יד ןיא ןעוועג זיא'ס - 

 .ןבעל'ס ןעמונעג ךיז טָאה גרעב
 ג"שת ולסכ WIN שאר ןרָאװעג טקישעגקעווַא זיא עפורג עטשרע יד

 טשינ, 2000 TID ןענַאטשַאב זיא עפורג יד .1942 רעבמעוואנ 10 --
 -טנעצנָאק רעד .עקנילבערט ןייק -- סיוא טזייוו ,"טעברַא רעד וצ עקיעפ
 טָאה ןעמ .לימ סרעטומלרעפ ןוא סקופ PR ןעוועג זיא טקנוּפ-עיצַאר

 YON .ןעמענטימ טזָאלעג טשינרָאג טָאה ןעמ .עקנַארק יד טקישעג ךיוא
 .ןעגנוניוו ערעייז PR ןסָאלשרַאפ nya ןענעז ןדיי ערעדנַא

 עפורג עטייווצ יד קעווַא זיא ,ג"שת ולסכ 'ד -- רעבמעווַאנ 13 םעד

 ,טלעג ןבעגפַא ןסייהעג ,טלמַאזרַאפ YOR ייז טָאה ןעמ .ןשטנעמ עגניי טימ
 םעד PX טכוזאב עקינייא ןעמ טָאה ,ןקערשוצפא ידכ .גנוריצ PX דלָאג

 ןעמ טָאה ,עמוס עטסנעלק יד וליפא ,ןענופעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב

 טָאה טרָאד .ןַאב רעד וצ טריפעג ייז טָאה ןעמ .טרָא ןפיוא ןסָאשעג
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 עניימ ,טמָאק ,טמָאק  :טָאּפש טימ טַארדנַאל רעד טרַאװעג ייז ףיוא
 ."ןדוי עביל

 -קעװַא DK ןענָאגַאװ עטכַאמרַאפ PX ןסױטשעגנײרַא עלַא UNI ןעמ
 -- העש 36 -- עזייר עצנַאג יד ךשמב ןעקנירט וצ ןבעגעג טשינ .טריפעג

 .םישטנעיוושא זיב
 .עפורג עטירד יד קעווַא זיא -- ולסכ יח -- רעבמעווָאנ 17 ןיא

 -עגקעווַא ןרָאװעג זיא ג"שת תבט 'ב -- 1942 רעבמעצעד וס םעד
 רָאנ ןבילבעג ןענעז טָאטש זיא .עפורג עטצעל ןוא עטרעפ יד טקיש
 -סיוא ,דניק ןטימ גרעבנעזָאר עדניה ןוא (םהרבא ןב) גרעבנעזאר לאוי

 .רעטקָאד WINS ַא ןופ ףליה רעד טימ ןקַאילַאּפ ייב ןטלַאהַאב

PXרעוואלמ יד ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל ָאטעג סאד זיא גָאט םעד  

 .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה הליהק עשידוי

 סישטנעיוושֶָא ןיא

 ךיילג ןענעז ,םישטנעיוושַא ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז oxn עלַא טעמכ
 "הבוז , ןבָאה טרעדנוה עקינייא רָאנ .ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןרָאװעג טקישעג

 עטשרע יד ןברָאטשעג ןענעז ךס א ,רעגַאל PR ןעמוקוצניירַא ןעוועג
 ,ןעזעג ןבָאה ליפ .סעיצקעלעס ענעדישרַאפ PR רעגנוה ,טלעק ןופ געט
 רעטריזירטקעלע רעד ייב ?Tay סָאד ןעמונעג ךיז ןוא טראוורעד ייז סָאװ
 שרעה ,רגיוו םהרבא ,ָאלגעצ לאיטלפ ,רעדעל בקעי :; ייז ןשיווצ .םיוצ

 .קיט המלש ,יקסַאל החמש םייח ,טנַאלַאג בייל לאומש ,ָאקרַאשט לאכימ

 רעגַאל ןופ לוש-רערעיומ רעד זיא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רעוואלמ ךס א
 .ןבעל ןבילבעג ןוא

 ןענעז סע לייוו ,רעגַאל PR ןרָאװעג רעטבייל לסיב א זיא 1943 ףוס
pwןעגנערב וצ ןדיי עיירפ ןייק טעמכ ןעוועג טשינ  PRטלָאמעד .רעגַאל  

 .רעגַאל םעד רעסיוא ,ערעדנַא טימ ןדניברַאפ וצ ךיז רעגנירג ןרָאװעג זיא
 ןוא ןעגָאב ןויצ-ןב ךרוד טעטימָאק רעוואלמ א ןרָאװעג ןפאשעג זיא'ס
 .ףליה עקיטייזנגעק ןגעוו ןסָאלשַאב טָאה ןעמ .ןיפיר ןופ ןוארב שיבייל

 ןבעגּפָא טזומעג סע ןבָאה ,גרַאװנסע טכַארבעגנײרַא ןבָאה סָאװ עלא
naw)טלמַאזעג ןעמ טָאה ךאוו עדעי .רעוואלמ עלַא  ONTןוא טיורב  

 -רעביא תושפנ תנכס טימ טיורב ןופ לייט א ONT ןעמ .טלייטרַאפ ךעלרע
 יד ןטלַאהוצכרוד ןפלָאהעג טָאה ONT PR רעגַאל-ןעיורפ PK טריפעג

 .טייצ ערעווש
 -עב PR רעווַאלמ ןריפרעביא ןפלָאהעג WK טָאה טעטימאק רעד

 .סעדנַאמָאק ערעס

 קנַאד ַא ןרָאװעג לוצינ ןעיורפ רעווַאלמ ןענעז רעגַאל-ןעיורפ ןיא
 םייב טעברַאעג טָאה סָאװ ,קַאטײצ אלעפ ןופ טעברַא ענעבעגעגרעביא יר
 -רערעטנוא רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא וויטקַא ןבָאה רעוואלמ .טסיטנעד
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 ייברעד ןענעז עקינייא .ןטקַא-שזַאטָאבַאס טריפעגסיוא ,טעברַא רעשיד
 .ןעמוקעגמוא

 ךרעב ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז ,רעגַאל ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ
 .רעווַאלמ 0

 עשרַאוו ןיא

 ,ןכָאװ עטשרע יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,גירק ןראפ געט עקינייא ךָאנ
YANNעוואלמ טזָאלרַאפ ןדיי ךס א  PKליפ ייב .עשרַאוו ןייק קעװַא  

 זיא'ס .טכעלש ןרָאװעג דלַאב עגַאל יד זיא ,עכעלגעמרַאּפ וליפַא ,ייז ןופ
 .עשרַאוו ןיא רעווַאלמ יד ןפלעה ww טעטימָאק א ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,אלרעפ והילא םייח :ןעוועג ןענעז טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד

 .ןרָאקרעקוצ השמ ,ןאמרעב לווייפ ,יקסנושזעיב םייח ,שטיווַאלייב שירעב
 א "טניָאשזד , ND עציטש עסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה טעטימָאק רעד
PINTעלַארטנעצ רעד ןופ דילגטימ ןעוועג זיא סָאװ ,ץישזיפ דוד . 
 עוואלמ ןייק קעװַא שטיווָאלייב שירעב זיא ,1939 רעבמעצעד ןיא

 זיא ץלַא .טלעג עמוס ַא ןוא םישובלמ טימ WRN א טימ ,לַאגעלמוא
 .רענילבול סחנפ ןוא בר םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 ןפוא XIX ףיוא ןעמוקַאב לָאמ עקינייא עוואלמ טָאה רעטעפש ךיוא
 .עשרַאוו PR "טניָאשזד , ןופ ףליה

 -פרעדַאבטיונ יד רַאפ םישובלמ טלייטעג ןעמ טָאה עשרַאוו ןיא ךיוא
 | .עקוט

 רעד ןופ ענעגנַאפעג עשידיי יד טיירפַאב ןשטייד יד ןבָאה 1939 ףוס
 ,ַאקסַאלדָאּפ-ַאלַאיב PR ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ליפ .יײמרַא רעשיליופ

 וצ ייז טימַאב ךיז טָאה טעטימָאק רעד .רעװַאלמ ךיוא -- ייז ןשיווצ
 קנַאד א .עטכעלש ןעוועג Vist ןענעז ןעגנוגנידַאב יד לייוו ,ןעיירפאב
 הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעדורב ןייז ןוא ץישזיּפ דוד

 .דַאּפָאטסיל ןוא סוטלַא :ייז ןשיווצ .ןרָאװעג טיירפַאב Mr ןענעז ,ַאלַאיב ןיא

 ווו ןאמנייש חספ e ינמרוג זוכיר-הנחמ ריסאכ ןמנייש חספ

 .רעגאל-עיצארטנעצנאק ןשישטייד א ןיא רעטרינרעטניא ןא

Pesach Sheinman as prisoner in German concentration camp. 
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 לטסירק דוד ברה

 שאמ לצומ דוא

 המחלמה ץורפ ינפל לש הפוקתב הבאלמב םידוהיה בצמ

 תידוהיה הייסולכואה .בוט היה אל הבאלמ ידוהי לש ילכלכה םבצמ

 םידוהיל ורכמש ,'וכו הלענהו השבלה ,תולוכמ :םיריעז:םינוונחכ הסנרפתה

 דחוימב .הביבסבש םירפכהמ ואבש םייוגלו םינכשה םייוגל רקיעב םגו םמצע

 תרצות ,םהיתורוחס ואיבה םירפכהש קושה ימי ויה הלא םימי ינש .'ו ,'ג םימיב

 לכו תופועו םיציב ,תוקריו תוריפ :םהיקשמבו םהיתודשב םלמע-ירפ ,תיאלקח

 ולביקש ,הרומתהמ pon .םיכוותמל וא םירחוסל ריעב ורכמ הז לכ .םייח:ילעב

 רתיבו .ריעבש תואבסמו תודעסמ ,חזרמ-יתבב לוכ םדוק ואיצוה ,םהיתורוחסב

 דוגיב ,םינדעמ ,חמק ,הפק ,הת ,רכוס ,חלמ :םהל ורסחש םיכרצמה לכ ונק

 .תואלקחל לזרב:ילכו הלענהו

 .םירגנו םיאנב ,םיחחפ ,םינעבוכ ,םירלדנס ,םיטייח :הכאלמ-ילעב ריעב ויה

 זוחא יפל ,ןטק היה םינוקה ףקיה .היתוביבסו ריעה ישנאמ וסנרפתה םלוכ

 .םהמ סנרפתהל םיכירצ ויהש ,םיכוותמו םירחוס ,םירכומה

 ,"ילכלב םרח,, תמחמ רדרדיה ילכלכה בצמה ,המחלמל הבורקה הפוקתב

 לש הרמיאה הצמשל תמסרופמ .ידוהיה טועימה דגנ ןילופ תלשממ הלהינש

 nom .''השקבב ,םרח,, - Bojkot Owszem (יל המדנ .יקסבוקדלקס) רטסינימה

 -ישנאל, וא "ולשל דחא לכ,,..566) ”do Swego םיימשיטנאה לש המסיסה

 הדילמ היהש ,םעה ץלחנ - ,ידוהי לצא אל ,יוג לצא הנקי יוגש הנווכהו ,''ומולש

 םירמוש דימעהל וליחתה .םידוהיה תא םירחהל ;תאזה הדובעל ,לארשייאנוש

 ריעב וחתפנ טאליטאלו .תאזה המסיסה לע וזירכהש ,םידוהיה תויונחל בורק

 ANY .רדרדיהו ךלה בצמה .םתסנרפמ םידוהיה תא וקחדש ,םייוג לש תויונח

 ובער תויפ תואמש רמוא OX םיזגא אל .הסנרפירוקמ ילב וראשנ סידוהי רתויו

 הליהקל תודסוממו םיבורק ,םידיחימ הקירמאמ העיגהש הרזעל תודוה .םחלל

 .בערמ ותמ אל ,תידוהיה

 םחוכמ ושידקהש ,םיבוט םידוהי ידיילע הכימתו הקדצ לש תוס ;מ ודסונ

 ריע יאצוי) 'ןטפשנמסדנאל,,ה םג .םישלחהו םיינעה ,םהיחא תבוטל םנמזו

 mon ,םחל וקליחש - ''םחל-תיב,, :הלא תודסומל nos mine וחלש (הבאלמ

 הרזעש - "םילוח רוקיב,, .םיגחל דחוימבו הנשה"תותבש לכל רחא ןוזמו

 ריעל ץוחמ ואבש םיינעל + ''םיחרוא תסנכה,, .שורדה לכו תופורתו םיאפורב

 רזוח ינא ךא .לוכאל והשמו הלילב ןולל םוקמ םהל היהיש ,םימי המכ ובכעתהו

 וכלהש םישנא ויה .בערו לודג ינוע היה ,םינפבמו ץוחמ הרזעה לכ םעש ,רמואו
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 תמחלמ ץורפ ינפלש םימיב אלא המחלמה ןמזב אל ןאכ רבודמהו םיבער ןושיל

 .היינשה םלועה

 המח למה ץורפ םוימ הבאלמ ריעב םיעורלאה

 ?חורבל ןאל !חורבל .החירבה תלהבל םידוהיה בור וספתנ המחלמה ץורפב
 אבה לכמ וספת .חורבל ךירצ םינמרגה דחפמ קר .הז לע ובשח אל ?םש היהי המ

 ,ץינשרפ ,(הבאלמל הכומסה mvp הרייע) הבוג'זטסל יוחרבש ויה .וחרבו דיל

 -ריע ,השראו ןוויכל וחרבש ויהו .תיטייבוסה Mon לובג ןוויכל הז לכ .בוקמ

 ןגי ןילופ אבצש יאדווב - הריבה:ריע ''תאז לכב"ש ןובשחב ,ןילופ לש הריבה

 ישילשה םויב םנמאו) .םינמרגה לש ''דיה:ףכ,,לע איהש ,הבאלמ ומכ אל ,הילע

 רתוי בוטש ובשח ,הזמ yin .(הבאלמל םינמרגה וסנכנ רבכ המחלמהיץורפל

 לבוקמ היה םיטושפ םישנא לצא) םימכח םישנא לודג להק םע דחי תויהל

 ילואו ,םיבושח םישנא ,(לכייעדויו םיאקיטילופו םימכח oF ךרכהיישנאש

 .השראוכ הלודג ריע לש היסולכואב בשחתי לודגה םלועה

 ,תוצובק ךרדב וארש ,םינמרגה םינוריואה ,ל"ר ןידה תדימ העגפ םלוכב

 ןומהב םהיבורב ורייו סוט וכימנה .םתוא וציצפה ,בר ןומה םישנא תונחמ

 ,םידדצה לכל ורזפתה םתצירב םישנאה .םיגורהו םיעוצפ הברה ויה .םישנא

 ילעב .בושחל םישנאה וליחתה ךכמ האצותכ .םהיבורק תא ךכירחא ושפיח

 םילגוסמ ונניא ונחנא ,הרקיש המ הרקי :וטילחה םינטק םידלי םע תוחפשמ

 ורזח םה ,היסור לובגל דע םילטלטמ תצק םעו םידליה םע לגרב תכלל ךישמהל

 .םילוח הז ללכבו םישישי ,םינקז לש תוחפשמב רבדה xin .הבאלמל התיבה

 הרטמהו ,היסור לובג ןוויכל םכרדב וכישמה ,תוגוז וא םידיחי ,םיריעצה לבא

 .ינשה דצל רובעל
 ןמ וחרב יכ ורמא םהילע ,םשל ועיגהו השראול וחרבש ,ונריערנבמ הלא

 תרנצ .רחא םוקמ לכבמ תוקזח רתוי תוצצפהה ויה השראוב .תחפה לא חפה

 םישנא לש םימרז ואב םימ םרז םוקמב .םימה תקפסא הקספנו הצצפוה םימה

 ,הזה DIMM לא ועיגה םישנא תובבר .הביבסבש תורייעה Son ''םיחרוב,,

 .תרעובה השראו ריעה םליבשב התיהש

 םהיתב ואצמ םהמ םיבר ,הבאלמל םיכרדה ןמ ורזחש ולא םג ,םנמא

 לצא םשאר תא חינהל ןכיה םוקמ ואצמ תולקב תאזילכב .םיברחו םיפורש

 Dy דחי ,והשימ תיבב םתס וליפאו םירכמ ,םידידי ,החפשמייבורק ,םינכש

 .םירחאה

 הבאלמ וטיגל השראו וטיג ןיב המ

 .םש יתייה אל .השראו וטיג לע טורטורפ רתיב רבדל לוכי ינניא

 תופיפצה ,והשלכ לכואל ובער,םימל ואמצ .תוארונ ויה תועומשהו ,תועומשמ קר

 .תופיגמו תולחמ האיבה הלודגה

 וטיגל ונתוא וסינכהש דע הבאלמב היהש הממ קלח ראתל לגוסמ קר ינא
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 .ושרוג וא םנוצרמ ועיגהש ,הביבסהמו הבאלממ םידוהיה לוסיח דעו ,םש

 :ליחתה הז ךכו

 בוזעל םהילע ,הבאלמב םירגה םידוהיה לב,, .הדוקפ :תולודג תוזרכ וקבדוה

 רפט ,רבשרוו - רקצולפ תובוחרב קר רוגל רובעלו םשמ תאצלו םהיתוריד תא

 ללכמ שילשכ הז חטשב ורג המחלמה ץורפ דע ."םהיניבש תואטמיסהו
 ןמז ונתנ .ריעה תובוחר לכב םירזופמ הז ינפל ויהש ,תידוהיה היסולכואה

 .םירבד תחקל mw ןתנית אל ךכירחא .םיצפח ריבעהל רתומו רשפאש ,םימי 3

 היהי ,םימיה תשולש רחא .רתוי בוט םוקמב ןבומכ הכוז ,םדוקהו זרדזמה לכ

 .םתוא ?INP טושפ קר .םירבד ינימ לפו םילטלטמ ,םיצפח ריבעהל רבכ רוסא

 ,םהילע רשא דגבה םע קר הצוחה םתוא וקרזי םהיתוריד ובזע אלש םידוהיה

 בוחרב םירגה םיטעמה םינלופה לע םג ןכ .םינמרג וא םינלופ וסנכיי םשו
 תידוהי הריד םהל שפחל בוזעל םהילע ,םידוהיל דעוימה ,רפטו רבשרוו ,רקצולפ
 ,ןשיה-קושה ,הקסרובינ mama ורגש םידוהיה לכ .לעפ הזו .רחא םוקמב

 ,היה רשפאש המ וחקל םלוכ ,תובוחר דועו יאמב ישילש ,ובטסוטיוו רבודלו'ז

 ושרדנ .םהל דעוימה חטשל ורבעו ףתכה לעו תוקונית תולגעב ,דיזתולגעב ובחס
 יב .םירכמו םינכש ,םיבורק ,תוחפשמ םיאתהל ,רדתסהל םימי השולשמ רתוי

 רדוגמ היה אל ל"נה חטשה .תחא הרידב תוחפשמ המכ סנכיהל םיכירצ ויה

 היהש mw ,ןבומ .םייוגה םעו םירחאה תובוחרה םע חותפ רשקה היהו ,ירמגל

  ךכרחא היהיש ,םיאובחמב want תונוש תורוחס ond ויהש md רשפא

 .סנרפתהלו רוכמל המ

 תוכמו - הדובע

 םירבג ואיצוהו םיתבל וסנכנ ,הזה חטשה לע םינמרג ולפנתה רקוב לכ
 תוטיעב ,תוכמ וקלוח הדובעל ''הימרפ,,כו ,תויטרפו תוירוביצ ,תונוש תודובעל

 תביחס .םייטרפה םהיתבבו םידרשמב ,תובוחרב ןויקניתודובע .תוללקו תולקמב

 -תורונצ לש היצלטסניא הבאלמב התיה אל יכ .תויתיבה תויבחה תא אלמל םימ
 ,םומיחו לושיבל הקילדיירמוח .תובאשמהו תוראבה ןמ ואיבה םיילדב קר .םימ

 .ףרוט שידייב הזל וארקש רמוחו םחפ ,םיצע-תביטח ומכ

 הדוקפ ,ץיבולגס השמ לאיחי 'ר שישיה ,הבאלמד ברה לביק ןמז רובעכ

 תונוטלשל םידוהיה לע םיארחאה ויהיש ,םישנא 'ז ורחביישו הפיסא אורקל

 םמצע תא וגיצה םהו ,םישנא 'זיב הרחב הפיסאה .השע ןכ DM .םיינמרגה

 on .םדי לע האב תינמרג הדוקפ לכ וישכעמ .''טארנדויה,, םשב הייריעב

 קר .הדובעל סופתל םיתבל םינמרגה וסנכיי אלש ,הדובעה ןיינע ןגראל וליחתה

 Any ליעומו רדוסמ ןפואב ,םוייםוי הדובעל םישנא תסכמ ורסמי םה

 דוד-ןגמו בוהצ לאלט

 -יאלט ודגב לע רופתל בייח ידוהי לכ :השדח הדוקפ לע עידוה ''טארנדויה ,

 היה םדוק) .םישנו םירבג בגבו הזחב םידדצה ינשמ .מ''ס 10 ךרעב ,לוגע בוהצ
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 'ישילחהל,, טארנדויה הסינ ,הבוהצ הרוחס ןיאש קומינב ןבל Day יאלט הז
 דוד ןגמ אלא יאלט םתס אל :השדח הדוקפ האצי ףוסב .(ןבלל בוהצמ הרזגה תא
 ”Jude“ הלימה רוחש עבצב םינפבו בוהצ ,תווצק 6

 םישרדמ יתבו תסנכה-תיב תפירש

 ונררועתה ,1939 רבמבונ תליחתב הבאלמ וטיגב ונשישכ דחא naw לילב

 -תיב תא םינמרגה ופרשש ,הפירש תאז התיה ?הרק המ .לודג שערו תוקעצ לוקל
 ד"מהיב וארק דחאלש םישרדמה יתב ינש םע דחי קיתעהו הפיה ינוריעה תטנכה
 יל השק .לאמשמו ןימימ ,נ''כהיבל םידומצ ויהש ,שדחה ד"'מהיב ינשלו ןשיה

 םידיסח ,םיריעצ וא םינקז ,םידוהיה לכ ,ונלוכ תשגרה ,ונתשגרה ראתל

 לש םי .קוחרמ ודמע ,הז ףרוח לילב ואצי םלוכ .םיישפוחו םייתד ,םידגנתמו

 ידכ רבד תושעל היה רוסא יכ .הקיתשב םלש רוביצמ הנושארל ךפשנ תועמד

 ףא לעש ןייצל שי .ברקתהל ושרה אלו ודמע םינמרגה .תובכל וא ליצהל

 המינפ ץופקלו ץורפל םירוחב ינש וחילצה ,ברקתהל אלש ,תינמרגה הרימשה

 .םינמרגה יניעמ םתיא חורבלו הרותיירפס ינש םשמ ליצהלו

 תלועפ ןגראל םינמרגה וריתה ,םיבורקה םיתבל תוחקלתה תנכס הפקשנשכ

 .טשפתת אל שאהש תוסחו ןגמ ,יוביכ

 ודיקפתו 'טארנדולה ,,

 ,םינמרגה תדוקפ יפל ,''טארנדויה,, ליחתה ,ד"המיבו נ''כהיב תפירש רחא

 זאו .'וכו המדאה תא רשייל ,םיפורשה םיניינבה לכמ חטשה יוקינ תדובע ןגראל

 םשו הפ ךא .רתוי וא תוחפ רוגס היהיש ,וטיגל ביבסמ רדג םיקהל וליחתה

 קורזלו ריבעהל וא ,ךותחל תולקב היה רשפאו ליתב םירדוגמ תומוקמ ויה

 .םירבד

 בייח היה וטיגה בשות לכ .הדובעהיירדס תא ןגראל ליחתה ''טארנדויה,,

 םירחאל ומליש תלוכייילעב .םינמרגה ליבשב םניחב דובעל עובשב דחא םוי

 ויהש הדובע ונייהד ,''ץוח תדובע,, םג ורדיס ןכ .םמוקמב ודבעיש םויב מ"ד 2

 תא םתריחב יפל וחקלו הנחמ םש ומיקה .מ''ק 20 ריעל ץוחמ תושעל םיכירצ
 .ןושאר םויו תבשל ובש התיבה .עובשה לכ ow ויהיש ,םיקזח יכהו םיריעצ יכה

 יפל ,ןוזמ ינימ לכל הינכרצ ןגראל םג היה "טארנדויה,, לש ודיקפתמ

 ישנא לכל םקפסל ידכ ,הלענהו השבלהל תורוחס ,זילטיא ,ףסכו םיסיטרכ

 וכזש ,זילטיאהמ ץוח ,הז לכ לע םילעבה ויה ,''טארנדויה,, ישנא ,םה .וטיגה

 ומיקה םג ןכ .דפוטסילו יקסנו'זיב ,ןמטוג :היצקטורפ ידיילע םיבצק השולש הזב

 .אלב"תיבו ,ימינפ טפשמ-תיב ,םידמב תימינפ הרטשמ

 המחלמה ינפלמ הבאלמ יבשות םבור ,םירייד םיפלא השיש ךרעב וטיגב ולה

 לע) הבוג'זטס ,ןול'ז ,בָונזדר ,קסנרש ומכ ,הביבסב תונטקה תורייעמ םג םתצקו

 .(דוחל וטיג היה הבוג'זטסב םגש ףא
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 | וטיגב לכואה

 .תיללכה הינכרצב וטיגה יבשותל ןוזמ יכרצמ קלחל םינמרגה וגאד ,רומאכ

 םימארג ךכו ךכ .ותחפשמל רשא םישנא תסכמ יפל ,ול עיגמש המ לביק דחא לכ

 הזש יל המדנ זילטיאב רבדה ותוא .'וכו ןמש ,רכוס ךכו ךכ ,עובשל וא םויל חמק

 אל ינאש ןוויכ ,''יל המדנ,,רמוא ינא .דחא לכל עובשל רשב םארג 150 היה
 םגו הפירט לוכה היהש ללגב זילטיאל יתסנכנ אל םעפ ףאו רשבה תא יתלכא

 ,היה אל הז םג רשאכו ,קרמב האמח תצקב ןמזה לכ יתקפתסה .ריזחררשב
 .ןמש תצקב

TDםימעפל ויה  DATויה אל) הלא לכבו יב ובשחתה זאו ,הקולחב םירשכ  

 םג ןכ .הלופכ הנמו רותב דומעל ילב םיגד ונלביקו ,רשב ולכא אלש (םיבר

 ותוא היה .רשכל הטחשנו וטיגל המהב החרבוה (תורידנ דואמ םנמא) םימעפל
 ינשו תיסחי לוז היה לכואה ריחמ .תורשכ לע ורמשש הלא יבגל להונה

 וליק ריחמ .שיא 5-4 וליפא .בערמ עווגל אל החפשמל היה רשפא םויל םיקראמ

 .שוריגל דע רבדה ךשמנ ךכו .גינפ 35 היה םחל

 וטיגה לש ןושארה שוריגה

 ,תועומשו תויושחלתה ויה .ריוואב והשמ ונשגרה .1940 רבמצדב הז היה
 דע .יתמו םיננכתמ המ ,קוידב ונעדי אל .וטיגל והשמ םיננכתמ םינמרגהש

 ןושיל ונבכשו הלילב ונטשפתה בושו ,תועומשה םע תויחל רבכ ונלגרתהש

 .שוריג דחפמ ונילעש םידגבה oy ונשיו ונטשפתה אלש תוליל המכ הז יכ .יוארכ

 תוקעצה ,תולוקה ידהל הבר הלהבב ונררועתה רבמצד עצמאב דחא הלילב הנהו

 קר םייתניב) man ,םיתבה תותלד לכב תושעורה תוקיפדה ,םינמרגה לש

 םילוחו םיאירב םידליו םישנ םישנא ,םלוכ תאצלו רהמירהמ שבלתהל,, :(ריוואב

 ,!!הריי ,תיבב ראשייש ימ !םלוכ

 םישנא .העווזיהארמ וניארו תונולחה דעב ונצצה ,הינרלומס בוחרב ,ונחנא

 ימ ,ןוזמ בחסש ימ םינוש םיצפחו םינטק םידלי םיבחוס םישבולמייצח םיצר

 םהידיבש םיטושב םיכמ ,םיציאמ םינמרגה .שובל-יקלחו תוכימשו םירכ בחסש

 סואר,, םיקעוצו ונלש תלדב םיקפוד םייתניב .''לנש לנש סואר סואר,, :םיקעוצו

 'יח תוחאה ,הניד תוחאה ,לכימ םייח חאה ,םירוהה ,ונאצי רהמ .(תאצל) ''סואר

 ךיא ונלדתשה .ריאמו בייל םייח אבאט ;םהינבו לאיחי םהרבא סיגה ,אניירב

 הריישה .רבשרוו בוחרל הינרלומסהמ הריישב ונאצי .דחי ונמצע קיזחהל אוהש

 תורושה pnd תופיחדב םיפרטצמו תורצחהמ םיאצוי .רתויו רתוי הלודג התשענ

 .תוירזכא תוכמ וכוהש ,םידוהי לש תויכבו תוקעצ ונעמש םשו הפ .ןאצרדע ומכ

 תצק יתמרה .ךופש ידוהי םד ,םד לש תילולש וק ןבלה גלשה ךותב םיאור הנהו

 ,תובר תואמ תוארל קר רשפאש בוחרה ךרוא לכל האור יננהו לכתסהל ישאר תא

 םיפדרנ ,םמכש לע םהיתורורצ Dy ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהי ךרעב םיפלא 'ג

 םהישאר לע םיפילצמ םיטושבו תולקמב ,תועורפה םהיתורעגב .ס.סה ידיילע

 אשיז 'ר תא האור ינא .םעורזב תוקוניתה םע םישנה וליפאו םידוהיה לש

28 



 לש םודאה עבצהו ,ושארל ןבל טוטרמסו ךלוה ,שפנדךידעו דבוכמ םדא ץילזיימ

 | .!וונתפרח תא הארו הטיבה ,ע''שבר .ןבלה לע רבוגו בחרתמ ומד

 = רצח וז התיה .ינוריעה-ןגה לומ ,תינלופה היסנמיגה רצחל דע ונלבוה ךכ

 לע ונקרזנ ,ונקחדנ ,ונילע ,תויאשמ ואבש דע תועש המכ ונראשנ םש .הרוגס

 .הבודל'זדל ונעגה םהבו םיסובוטואה

 שוריג אוה הזש ונעדי ,היסנמיגה רצחב דוע ילואו ,הבודל'זדב ונתויהב

 .םיפלא תשולש שרגל וטילחה .וטיגב םישנא ידמ רתוי שיש ,וטיגה לש יקלח

 דע) וטיגב וראשי ראשהו ,שיא םיפלא תשולשל דע םיתבו תובוחר המכ וחקל

 .(?יתמ

 רבעמ-הנחמ
 .רדג םע ,רגוסמ שרגמ ונינפל .םיסובוטואהמ ונדרוה הבודל'זד - ודל'זב

 .שיא ףלא ונפחדנ ,הזכ ףירצ ךותל .םילודג םיפירצ השולשו םינינב המכ שרגמב

 םיפלא תשולשכ ,םיפירצה תשולשב .רטמ 15*40 - ךרעב היה הזכ ףירצ לדוג

 תצק היה ,ריקב ןעשיהל םוקמ לבקל חילצהש ימ .הפצרה לע ונבשייתנ שיא

 :תויופידע-רדס ונלש קולבב ונחנא ונעבק ,םש ונתויהל ינשה םויב) .ול חונ רתוי

 .(םינקזו םילוח ןכ ;ריקב ןעשיהל םוקמ הל היהיש ,םינטק םידלי םע החפשמ

 םויימוי .ץוחב היהש רוקה ףא לע ,סוחד ריוואה .ארונ היה םינפב קחודה

 המכ רצחה עצמאב ודימעה .רקובב הפק םעפ ,שארל םארג 400 ,םחל ונלביק

 וא לוכאל המב םילכ .הת ברעבו ,קרמ םיריס המכ םירהצב ןכו ,םח הפק םיריס

 תוארל ארונ היה .וטיגהמ ותא איבהל גאדש ימל קר ,םלוכל ויה אל תותשל

 ,תורעק ,תוחלצ :םהל ויהש ,םילכ ינימ לכב היתשהו קרמה תא וחקל םישנאהש

 ?nn תוחפל וא on והשמ לוכאל ידכ ,םיעבוכב וליפאו םילפס ,תוסוכ ,תוכנפ

 .םירק םימו םחל קר .םח והשמ םימי העשת ונמעט אל ינומכ דועו ינא .םידליל

 הפרח ,םירוסי ,רעצ ונעדי .םיכרצה תושעל האיציה התיה דחוימ טויס

 םידדצה ינשמ .םהילע ןעשיהל ידכ ,םישרק ינש הלעמל ךורא רוב היה .הלפשהו

 םמצעב ורצעש םישנא ויה . . .דחי ףטו םישנ ,םישנא ,שיא ףלא לכל דחא םוקמ

 ברה היהש ,ץיבולגס השמ לאיחי 'ר ,שישיה ברה .תועקפתה תנכס ידכ דע שממ

 PX“ .ףירצ ותואב ונתא היה אוה םג ,81-80 ליגב זא ,הנש 50 הבאלמ אתמד

 ויה ל''ז ימאו = יבא .ותשקב יפל ,ןמזה בור ודי לע תבשל ימצע יתקחד אוהש

 .ונדרפנ ךיא ,םויה יל רורב אל .רחא ףירצב

 ונחרוכ לע - סנכנ רשאכו - ףירצל .ס.ס לש ןיצק הזיא סנכנ םוי לכ טעמכ

 היה .הצרש םוקמ לכל רבעמ ול תושעלו רתויידוע ףפוטצהל םיכירצ ונייה

 תופרח השע .לליקו ףדיג ,ףריח ,רבע לכל ודיבש טושה םע תוכמ קלוח

 .ןהל קוחצלו ןליפשהל רחבש ,תונבל תונויזבו

 own" שודיק''ו - ברה

 דצל וקחדנ םלוכו ,הניפ לכל לכתסהו ךלה ,עשרה ןיצקה סנכנ דחא םוי
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 ךוראה ןקזה םע שישיה.ברה תא האר םואתפו .םוקמ ול תושעל ידכ ,ינשה
 לע ,וילע דקפש דע תונצילו הפ לובינב וילא לפטנ ,ומוקמל בורק רצע .ןבלה

 ''. . .םידוהיה ליא :ו''חש ףירצבש םישנאה לכ ועמשיש םרילוקב זירכיש ברה

 .תאז דיגא אל ינא !אל,, :רמאו ,עשרה לש ופוצרפב רשי לכתסה שישיה ברהו

 .''דעל םייקו יח ,לארשי יקולא 'ה ריהצמו זירכמ ינא ךפיהל

 אל םא ,הזה םוקמב ךתוא גורהא ינא :קעצו זגרתה .ס.סה ןיצק ינמרגה

 יקולא 'ה,, :הנושארה םעפבכ רמאו רזח שישיה ברה .ךל יתרמאש המ רמאת

 ול יולת היהש קיתרנמ וחדקא תא עשרה איצוה זאו .''דעל םייקו יח לארשי

 החיצרו םעז לש ףצק וניאר) לודג םעזבו וילגרב עקר ,קדהה לע ועבצא םש הצב

xy?תמ התאש וא ךל יתרמאש יפכ ,ריהצמו זירכמ התאש וא,, :קעצ (שממ ויפמ  

 ,ונלוכ לצא הרצענ המישנה .טקשו סה ךלשוה ףירצה לכב .''בלכ ומכ וישכע

 יפוגב התא,, :רמאו רביד דיערמ לוקב רתוי תצק קר הרומג החונמב ברהו

 ,ועדייש להקה לב ינזואב זירכמו רמוא ינא תמאה לבא ,ךנוצרכ תושעל לוכי

 המישנ:ירוצע ונדמע ונלוכ .''םיחצניחצנל ,דעל םייקו יח לארשי יקולא 'ה,,ש

 .ףדואמ רהמ בבותסה עשרה :ןימאהל רשפארא ,אלפ הנהו הרקי המ תוארל

 ונלכתסה ונחנא .ףירצהמ אצי הפרחבו הצירב וקיתרנב וחדקא םש .רוחאל

 אל וליפאו ,היריב ותוא גרה אלש הז ךיא .וניניע הארמל םיממותשמ .הז ינפב הז

 ןיבו וניב םואתפ קיספה לזרב ריק וליאכ ופורגא תא ץמקש ףא לע .ודיב וב עגנ

 .םשה שודיק לש עגר .ןאכ הרק סנ .ונלש שישיה ברה

 ,קולב לכ .םיקולבה ןמ ונאצוה ,םירוסיו ינוע לש םימי ,םימי העשת ירחא

 ינא ונייהש םוקמ ,ונלש קולבה .רחא םוקמל תדעוימ תבכרל ,שיא 1000 לש

 הכומסה ,בוטרבול ריעל ונעגהש דע הלילויםוי ונעסנ .תבכרב ונעסנ ,ברהו

 ףלא לכ .םהלש "'טארנדויה,, םע ,םשמ םידוהיה ונינפ תא Yap .ןילבולל

 םע ןילבולבש תידוהיה הליהקה .םידוהיה תוחפשמ לש םיתבל וקלחתנ םישנאה

 זפשוא םש ,ץיבולגס ברה תא איבהל םילוחה-תיב לש תינוכמ וחלש ''טארנדויה,,

 ןילבולב רבקנו הרוהטה ותמשנ תא איצוהש דע ,םימי הרשעב ילוא ,רצק ןמז םש

 .ה''בצנת

 ,תונוש םיכרדב הלילב םשמ יתחרב .בוטרבולב ןמז הברה יתראשנ אל ינא

 .םשל וחלשנ ילש םירוההש םוקמ 'ץירזמ ריעל יתעגהש דע

 'ץירזמ וטיג
 היסולכוא ,םידוהי הבורש ריע המחלמה ץורפ ינפל התיהש ,'ץירזמ ריעה

 mann לש טלקמ-ריעל הכפהנ - הלאיבו ץילדשל הבורק,םיפלא תרשע ךרעב לש

 ושפיח 'ץירזמל ודל'זמ ועיגהש םיאבאלמה .םידוהי 60000 וטיגב הב ויה .םידוהי
 הלא לע ףסונ ,ריעבש תושרדמ-יתבו תויסנכיתבב גג תרוקו הסחמ:םוקמ

 ואצמ םג םתצק .םירחא תואטיגמ ,'ץירזמל וחלשנש ,םדוקמ רבכ םש ונכתשהש

 .'ץירזממ תוקיתו תוידוהי תוחפשמ לצא םוקמ

 יתיאר .החוורזריעכ הבאלמ וטיג הארנ םתמועלש רוסחמו ינוע יתיאר
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 ,בוחרב םילפונ וליחתהש דע ,רוקו בער ,ינוע בורמ תולחמב םיעוגנ םישנא

 .ילש םירוהה םגו ,םילפונה ןיב היהא ינא םג טעמ דועש יתששח .בערב םיעווג

 תולובג חירבהלו חורבלו בושל השוחנ הטלחה יתטלחה .לוכאל םהל היהי ןיינמ
 .הבאלמל עיגהלו

 תא ריבסא ,וטיגב םייח םש םגש ,הבאלמל חורבל םעטה המ :הלאשל

 :תודבועה

 םירדתסמ תאז לכב ,דחא רדחב םישנא 5-4 DA םירג םנמא הבאלמרטיגב )1

 .הלילב אוהש ךיא ןושילו חונל םוקמ ול היהי דחא לכלש רדח לכבו תיב לכב

 .ללכב תויטרפ px ,''םיטילפ,,ה ''םירג,, םהב תומוקמה לכבש ,'ץירזמב ןכ אל

 .הלודג תחא היבוברע לוכה

 וליפא ,ונתיבב ונחנא םשו ,''םיטילפ,, ונחנא ,'ץירזמב ןאכש הדבועה םצע (2

 .ינושה תא הארמ רבכ הז ,''ונתיב,, לבא ,ןטקו דואמ רצ הזשכ

 םישנאה וליפא ,הזל הז םיעודיו םירכמ םישנא קר ףקומ התא הבאלמב )3

 םירכומ םה םג קועו ןימורוז ןול'ז ,בוג'זטס ,בונזדר תובורקה תורייעמ ואבש

 ישנא םג הז ללכב ,הלודג תחא החפשמ ומכ םישיגרמ ,רתוי םיבורק ,הזל הז

 .'ץירזמב ןכ ןיאש המ ,םירטושה וליפאו ''טאבנדויה,,

 1.50 חיוורמ (עובשב םעפ בייח אוהש ומוימ ץוח) וטיגל ץוחמ דבועה לעופ 6

 .גינפ 20 א"ופת וליק 1 ,גינפ 30 הלוע ond לש דחא וליקו .קראמ 2 וא קראמ

 שיא 5-2 וליפא םחלל בער תויהל אלו תויחל רשפא םויל םיקראמ ינשבש ,אצוי

 הזבו יטולז 3 חיוורמ םש דבועה לעופ :'ץירזמב בושיח ותוא השענ וישכע .רתויו
 .םחל וליק עבר הנוק אוה

 הניד יתוחא) החפשמה לכמו ימאו יבאמ יתדרפנ ,'ץירזמ תא ,אופיא ,יתבזע
 יתיארש הנורחאה םעפה התיה וז .(א'שת רמועב ג'לב םש הרטפנו התלח

 ,'קה יבאו ,לזרב לש ןעטמ לע בשוי ינא :הזחמה יניע דגנל דמוע דימתו ,םתוא

 דיב יל ףנפנמ ,ןקזה תא וארי אלש ,תחפטמב רושק ורטנס ,קוחרמ דמוע ,ד''יה

 .ךרמשיו 'ה ךכרבי :םינהכ-תכרבב יתוא ךרבמו

 הבאלמ וטיגל הרזח

 ,לבז לש תיאשמ וליפאו ,תויאשמ בוררפילע ,בכריילכ ינימ Joa יתעסנ

 דע (5 וא 4) םימי המכ חקל הז .לגרב יתכלה ללכ ךרדבו םיסוס םע תולגע
 -לרנג'' ןיב דירפמה לובגה םש ,קבוכינופל השרוו ןיבש ,הננולבי ריעל יתעגהש

 בוט TM רבח יל היה תחא הרייעב .ישילשה-ךיירל ןילופ לש "טנמנרבוג

 הלופוט ברה לש ונב - הלופוט ,הלופוט לאימחרי .רדנסכלאב הבישיהמ

 צ"ומ רניילק דוד 'ר ברה ,יבא דידי לש ונתחו ןא'זורל הבורקה הנבודאסמ

 היה אוה ילזמל .הננולבי אתמד טחושה היה הלופוט לאימחרי ירבח .השרווב

 הצובקה לכ םע דחי ,יליבשב רדיס אוה ,ותיבב םוי יתחנש ירחא .םוקמב דוע

 לכ ,הביבסה תא הריכמה הינלופ השא וז התיה .לובגיחירבמ ,ךרדב הצבקתנש

 תא .לובגה לש ינשה דצל דע ונתוא ריבעת איה .הדייףכ ומכ הצריפ לכו רוח
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 ונחנאש ,ונממ קתפ האיבהב קרו ,הלופוט לאימחרי ירבח לצא ונשליש ףסכה

 .ףסכה תא לבקת איה ינשהידצב

 ונעספ .שארב הינלופה ,ונכלה .ץוחב ךשוחו הליל רבכ היהשכ ךרדל ונאצי

 הצובקה לכ תא ,ונתוא הריאשה איה .רעיו תודש תוציב ךרד ,תולקלקע םיכרדב

 רמשמ תא קודבל לגרל הכלהו השרוח וזיאב םידליו םישנא ,שיא םירשעכ

 הרמא איה .םימיםגאל ונעגהש דע הירחא ונכשמהו ,העש ירחא הרזח .לובגה

 .ראווצה דע ועיגה םימה .ןכ ונישע .ינשה דצל רובעלו םגאל סנכיהל ונל

 המכ רחא .םגאה תא ונרבע .''שפנ דע םימ ואב יכ ,םיקלא ונעישוה,, :יתללפתה

 ונילע וויצ .לובגה רמשמ ידיילע ונספתנ .ינמרגה ''טלאה,,ה תא ונעמש תועיספ

 ?WY PW Ap םירבדו ant ףסכ ונלש םידגבבו וניתופוגב ושפיח ,טשפתהל

 המלענ היוגה) .ונרזח .ןבומכ ,הרירב התיה אל .רוזחלו ,םגאל סנכיהל שבלתהל

 .תואבל וניכיחו השרוחב םוקמה ותואב בוש ונראשנ .(םגאה תא ונרבעש ינפל

 .םיבוטר םידגבהו הלילב הדשב ונייה תאזילכב ץיק זא היהש ףא ,רוקמ ונדער

 בוש סנכיהל ונב הציאהו היוגה בוש העיגה רקוביתונפל עברא העשב ךרעב

 ."קבוכינופ,, תבכרה תנחתל ונעגה .רמשמהמ קמחתהל ונחלצה םעפה .םגאל

 שמשבש רחא) תבכרה לע ונילע ,ידוהיל תבכרב העיסנבש הנכסה לכ םע

 תינלופ םייוגה ומכ ונרבידו ,םימשוגמ ונלוכ ונייה ,(םידגבה תא ונשביי

 ויה ,וחילצהש ויה .תאזה ךרדה תא ושע םיבר .הבאלמל עיגהל ונחלצהו

 לגלגתנש ,עניירב היח ,יתוחא לעב ,יסיג םהיניב .ותמ םגו ואלכנ ,וספתנש

 .השראול ועיגהב תמו השראול הננולבימ

 יתלחתה .רתוי וא תוחפ בוט רדחב ,תודידיו ןוצרב יתלבקתנ הבאלמ וטיגב

 ףסכ יתחלש םג .רסח אל ינוזמו ,רכומו ANP ,ךוותמכ ףסכ תצק חיוורהל

 .שדוחב יטולז םישימחו האמ דע האמכ םהל ריבעהל יתחלצה .החרבהב

 תימשר חלשו יטולז ינשל קראמ לכ ףילחה אוה ,םיקראמ ''חירבמ,,ל יתתנ

 .ירוהל יטולז ראודב

 .תינמרגה הפשבו תויולגב 'ץירזממ ימשר םיבתכמ רשק ונל היה

 לש ויחא ,רגיצנד םנוב בקעי 'ר ברה םע השראומ םיבתכמ רשק םג יל היה

 םידיסחהמ HDD יתפסא .ןוזמ:תוליבח ond יתחלש םג .רדנסכלאמ ר"ומדאה

 לארשי 'ר ברה ונבל ,יברל םתוא יתחלש ,םיכרצמה תא יתינקו ל''צז יברה לש

 ותחפשמו יברה .השראוב הרובקל אבוהו ךכרחא רטפנש םנוב בקעי ברהו

 יחא ,לאימחרי יחא ,ה"ע ימאו ל''צז יבא .ה''בצנת ד"יה .הקנילברטב ודמשוה

 בייל םייח הינב ,אבאט התב (השראוב רטפנ הלעב) ה'יח יתוחא ,לכימ םייח

 .ה''בצנת .האושב ופסנ םלוכ ריאמו

 הבאלמ וטיג לוסיח

 .1942 תנש תיצחמכ םגו 1941 תנש לכ הבאלמ וטיגב םירבדה וכשמנ ךכ

 רתוי ,םילעופ רתוי שורדל וליחתה םינמרגה .רדרדיהל בצמה ליחתה זאו

 םינמרג םירטוש לש םתרימשב ,רוגס רתוי השענ וטיגה ,וטיגל ץוחמ ,םידבוע

 לכ תא קודבלו שפחל םינמרגה וליחתה ,הדובעמ הרזחב ,וטיגה רעשל הסינכב
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 רימחה בצמה .שנועו תוירזכא תוכמ לביק ,םיצפח ולצא ואצמש ימ ,םילעופה

 .םויל םוימ

 תוללתו תוירי ,תוגירה
 ,וטיגה רעשל הסינכב (1942 ינוי שדוחב ,יל המדנ ,הז היה) דחא םוי

 .םהירזועו םיריכב םיניצק ודמע ,םתדובעמ םידוהיה םילעופה בוש תעב

onתינדפק הקידב וכרע , WNהמכ ''בר ללש,, םילימרתבו םיסיכב ואצמו  

 .רכוס ג''ק המכ ,האמח תוליבח AND ,ןבל חמק ,המדא יחופת ג"ק תורשע

 םתוא ורצעש הנושארה םעפה וז .וררחיש ראשהו םידוהי העברא הרצע ופטסיגה

 תויולדתשה,,ה לכ הליעוה אל ,תועובש המכ ובשי on .וטיגל ץוחמש אלכב

 ירוחאמ היהש ,וטיגה רכיכב 'תוילת,, ומיקהש וניאר INK DY ."תונתמהו

 לכ לע" :תושרה םעטמ הדוקפ .תובוחרה לכב Apa וזירכהו ''לסעגילוש,,ה
 TWA תאירק עומשל רכיכב דומעלו ףסאתהל םהיתבמ תאצל וטיגה יבשות
 .לעופב ןיד-רזג תאצוהב תוארלו טפשמה"תיב לש

 יקספ תאירק ונעמש .הגאדמו דחפמ םילמשוחמ ונדמע ,ונפסאתה ונלוכ

 .בוט יתרכה םהמ דחא) .םידוהיה המחלמייעשופ 4 .וטיגל ''החרבה,, לע ןידה
 (ד'יה קעפמעל םהרבא ומש ,ןימורוזל ךרדב הבאלמל ךומסה רפכב רג היה

 תעברא תא ואיבה הז ינפל) האירקה תא ורמגשכ .חקל דומלל ונילעשו
 Dana םתוא ודימעה (ותיילת:םוקמ דיל דחא לכ ודמע םה .אלכה:תיבמ םידוהיה

 = .םויה לכ תויולת םהיתופוג ויה ךכו ,תואסכה תא וקיחרה ,ראווצ לע

 .ופטסיג לש הלודג הצובק בוש הסנכנ ,םימי הרשע וא עובש ,רצק ןמז ירחא

 יתיבל ,וטיגל ץוחמ םתוא ואיצוהו הרטשמהו ''טארנדויה,, ישנא לכ תא ורסא

 תוזרכ בושו .רפסמב 17 םעפה ,תוילת תמקה בוש .אב ונרוגי רשא תאו .אלכ

 תוחכונבו רכיכב םיירהצה ינפל 11 העשב דומעל וטיגה ישנא לכ לעש הדוקפו

 ,םאטח לע םירטושהו ''טארנדויה,, ישנא לע ןיד קספה תא וארק וטיגה לכ

 ףא לע ,םעפה .וטיגל ןוזמ-תוחרבה ויהי אלש ךרוצה יד ורמש אלש לעו ורזעש

 םיינשו ,ועצפנ םישנא .להקב וריי זאו .יכב לש תולוק וצרפ ,תורהזאהו דחפה

annתויהל תכלל ךישמהל ונילע היה ,תויריהו תוילתה ירחא ,איהה רכיכהמ  

 תחא .תוידוהי םישנ יתש לע היריב תוומ-ןיד POD תאירקב רפט בוחרב Ty חכונ

 .ד"יה רקסוטלופ תרבג התיה ןהמ

 לרוגלו ולרוגל תוומ-דחפב יח ונתאמ דחא לכ ,ןואכדב םייורש ונייה זאמ

 ףוס דע וטיגב ראשיהלו דובעל,, םייוכיסה ושלחנ .ושפנ יבוהא ,ויבורק

 ומת הזבש רמאו ןידהיקספ תאירקב ,ראשה PA ,ארק ריעהידקפמ .''המחלמה

 הדובעב ודיקפת תא אלמי דחא לכש םויהמשו החרבהה לע םישנועהו םיטפשמה

 רבכ - ,החונמ ונל היהי זאו ''םיבוט םידלי,, היהנש ;וטיגב רדסה לע הרימשבו

 | .וירבדל ונמאה אל

 רקוב תונפל 'א םויב ,תוילתה 17 לש ארונה ערואמה רחא עובש .היה ךכו

 םירבגה לכ לע,, :הזרכהו ,לודג שערב קזח ןומעפ ילוצלצ ועמשנ 04.30 העשב

 .דיב ולש הדובע סיטרכ DY דחא לכ .העודיה רכיכל תאצלו רהמירהמ שבלתהל
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 .ונישאר לע השדחה הריזגה התיה תאז - "םוקמב הריי ,תיבב אצמייש רבג

 םידיקפה .רכיכב ופסאתה ,םידחפנו םילהובמ ,םיצר ואצי םירבגה לכ
 םינתונ ,םיקעוצ (םיגורהה םוקמב ואבש) םישדחה םירטושה םע "טארנדויה ,מ

 םידמוע םלוכ לעו .םהמ םיצורש המ ''םיספות,, םישנאהש דע םישנאל תוארוה

 .הזה ןאצה רדע לכ לע הטמל הלעמלמ םילכתסמו .ס.סה לש םיריכבה םיניצקה

 'יוב'זסנ,, ילעופ .דוחל הדובע תצובק לכ .הדוקפה יפלכ רדתסהל ונלחתה

 היריעה לש ןיינב ילעופ .האלה ןכו .רחא דצב למשח תרבח ילעופ .הז םוקמב

 .םיריעצ and ,םידוהי ודבע םשש הבאלממ מ''ק 15-כ רפכב םש - (וב'זסנ) .'וכו

 םתוא ואיבה םיירהצב .רקובב תבשב וא ברעב ישש דע רקובב ינש DYN םש ורג
 .שיא תואמ שמח ךרעב םש ויה ה"סב .ינש DY דע וטיגב םתיבב ויהו וטיגל

 .(רטכיר בייל םייח ,יתוחא ןב םהיניב)

 .ס.ס תיוולב םידיקפה ואב .דיב הדובע-סיטרכ םע דחא לכ ,תורושב ונדמע

 היה אלש ויה .ןיינעה תא רומגל קחד ןמזה יכ ,תונדפקב אל ,תוריינה תא וקדב

ondםהיניב .הדובע-סיטרכ וא הדובעירושיא םוש  DAהלא,, ונלוכ לעו .ינא  

 לכל םילכתסמ ונייה .דומעל הפיא ,תושעל המ ונעדי אל .דחפ לפנ ''םינלטבה
 הרוש וזיאב קחדיהל יתיסינ להובמ .םש ילוא ,ןאכ דומעל בוט ילוא ,רבעו דצ

 דוד 'ר :האורו יניע םירמ .דיב יתוא ספת והשימש יתשגרה םואתפ .םילעופ ןיב

 ןאכ ורבעישב .דיב הז ריינ חק .הפ דומעו עגריה :יל רמוא אוה טנאלאג לדנעמ

 ,םידיקפה ואב ףכית .ידיב טמוקמ ריינ הזיא יל עקת אוה .וב ףנפנת הקידבל

 .'"רדסב,, היה ילש ריינה .וקדב ,תורושב ורבע
 תצק וראשנ ףוסבל .םהיתבל הרזח וחלשנ הקידבה תא ורבע רבכש הלא

 םיבבותסמ הלאה םידוהיה,, :רמולכ .הדובע-רושיא Dw ילב ,שיא האממ רתוי

 ,שיא האמ דע תאזה הצובקב ורפס ופטסיגה .''דובעל ילב םחל םילכואו םתס

 ,וטיגה םינפב אלכה-תיבל וליבוה םישנאה האמ תא .התיבה בוש וחלשנ ראשהו

 .םידוהיה םירטושה תוירחאב
 ולא .וטיגב םיבר םיתבב תויכבהו תולליה ,הגאדהו רעצה תא ראתל השק

 .םיאולכה ןיב ויה םהיריקי-םהיבור קש
 לש תוצובק יתשל םישנאה האמ תא וקליח .ס.סה יניצק ואב םיימוי רחא

 םובישוה .דוחל םירגובמ לש הצובקו ,דוחל רתוי םיריעצה לש הצובק .םישימח

 ןיב וא םינקזה ןיב תויהל:תתוי בוט המ עדי אל שיא .םיאולכ םירדח ינשב דרפנב

 ,ןימורוזמ ןייטשרדנומ ךורב םייח 'ר ידידי יכ ,זא יתעמשש ינרוכז .םיריעצה

 הריעצה ותשאל ועידויש ,גרוסמה ןולחה דעבמ ,ןנחתה םיאולכה האמ ןיב היהש
 הז ידיילעו ?mann לכויש ידכ ,חוליגילכ ול חלשתש ,הבאלממ ןזחה תב

 .ריעצ רתוי תואריהל

 .וטיגה ישנא לכ תא וריעה ,רקוב-תונפל ,רהמנו רמ ,דחא ןושאר םויב בוש

 ירוחאמ .רכיכב בצייתהל םיבייח ףטו DWI םג ;םירבגה קר אל ווטצנ םעפה

 .ונלוכ ונאצי .היריב תמוי ,אציי אלש ימ .''הרות דומלתה,, התיהש םוקמ ,וטיגה

 ופטסיגה שאר .שאר דע לגר ףכמ םינייוזמ םינמרג םירטוש ףקומ היה םוקמה
 םכל ץעיימ ינא םעפה :רמאו לוק"םרב ומצעב זירכה - עודי רזכאו עשר -
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 .םכלוכ וגרהיתש דע םכב וריי ,תרחא .טלחומ טקשו רדס ןאכ היהיש םכתבוטל

 וגרהי אלש דחפה .טלחומ טקשו רדס היה תמאבו .תוניצרב ןווכתמ אוהש ,ונעדי

 .עמשנ אל יכבילוק ףא ,הגה ףא .ונתוא למשיח ,ףטו םישנ ,םישנא ,םלוכ תא
 תא ואיבהש וניארו ונלכתסה ,ונדמע לבא ,תודעורו תולשוכ םייכרבב ונדמע
 םישימחו .רוחאמ תורושק םהידי םיריעצה םישימח .50'ה לש תוצובקה יתש

 הריפחה) רופח היהש ,ךוראו לודג רובל דע ועיגה .תוישפוח םיידיב םירחאה
 םישימחל היריב תוומה ןידיקספ תא "'טארדנאל,,ה ארק ow .(הלילב התשענ
 גואדלו בורק דומעל םירגובמה םישימח לע .הדובעמ תוקמחתה לע םיריעצה

Sowידכ ,זרדזהל םיבייח םה ;המינפ רובה ךותל ולפי השימח:השימחב םיגרהנה  
 ךכ .רפעב רבקה תא תוסכל תוריהמב רובה ןמ תולעל ,םיילענה תא םהמ דירוהל

 .ד''יה .םירוהטו םייקנ ,לארשלמ שיא םישימח הז םויב וגרהנ

 ,רנמור לבייל .להקה לא היינפ לש ןויסנ היה ''טארנדויה,, ישנא תיילתב
 לבחה oy אסכה לע דמעשכ ,'טארנדוי,,ל חפסנש ,תווצימו הרות רמוש ידוהי

 לבא . . .ךפשנה יקנה םדה לע 'ה תמקנ םוקנל ,רוכזל ,להקה לא הנפ וראווצ לע
 הרינ nbn TW רמאת םא,, :ול רמאו וקשנ תא PT "טארדנאל,,ה עגרברב
 ,ותמשנ תא חפנו הלתנש דע ,םדנו ושאר תא לבייל 'ר ןיכרה זא .ולוכ ''להקב

 .וטיגה ץק ברקש ונשגרה .ד''יה

 .םדי לע גרהנ ןמזמ רבכ ,ןושארה "רטסטלאנדוי"ה (ל"ז) רטומלרפ רזעילא

 אשנש ,ולש םואנה ראשנ ינורכזב .וקר'צ לכימ יבצ ''רטסטלאנדויה,, היה וישכע

 .וטיגה לוסיח:תעדוה nya להקה ינפל

 תא וחקי לכ םדוק .היח שפנ ןאכ ראשית אלו וטיגה תא םילסחמ םינמרגה

 ךלי הזה טרופסנרטהש ,רמוא ינא תוצילמו תומכוח ילב .םישישקהו םילוחה

 תוקזח םיילענ ול שי OX ,ןקז אבאש ועדתש ידכ ,הז רמוא ינאו .תוומל תורישי

 ןכשל וא בורקל וא ,ריעצה ןבל םנתיו םתוא ץולחיש ,םייפגמ דחוימב ,תובוטו

 םישק םיאנתב ךרפיתדובע דובעל זוכיר-תונחמל וחלשיי םיריעצה יכ .ריעצה

 ,תוקזח םיילענ גוז .םייחב ראשיהל והשלכ יוכיס שי תאזילכב םהל לבא ,םירמו

 ,תאז ועד .רוזעי אל ןקזל רבכ .ריעצה לש ותלצהל םורגל ולכוי םחו בוט ליעמ

 ידבל ינא יתטלחה ,םיריעצ םידוהי המכ ילוא תלצה תבוטל ןוכנה תא ושעו

 . . .ללאה יל חלסי ATA אטוח ינא םאו .תמאה תא םכל רפסל

 התיהש ,הבאלמב סקופ לש חמקה:תנחט תא ומירחה 42 רבמבונ תליחתב

 .םישלחהו םילוחה ,םינקזה לכ תא Sony וליבוה םשלו רפט בוחרל הבורק

 ,תבכרל דע םתוא וניעטה ,תויאשמ ואבש דע םיימוי וא םוי ןיינבב םתוא ובכיע

 .ד"'יה .ץיזלב וא יקנילברט תוומ ירעשל ,העודייאל ךרדל ועסנ םשמ

 ונשבל .סקופ לש חמקה"תנחטב xin םג רבע יתחלשנ ינא וב ,טרופסנארטה

 יתש ,םינותחת הזה רפסמכו תוצלוח 6 יתשבל ינא .ונילע הלעש המ לכ דחא לכ

 ןוזמ oy בגיילימרת ונחקל ,הזל ףסונ .םיבוט םיפגמ רקיעב םח ליעמו תופילח

 תנחתל ונעסנו תויאשמה ועיגה ותרחמלו דחא םוי הנחטב וניהש .דוגיבו

 .םיבר .ס.ס ירמוש ידיילע בטיה הרומש תרגוסמו הרוגס תבכרב ונילע ,תבכרה
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 תמחמו ,רבמבונב 1772 ונאצי .םימי 'ג הכרא העיסנה .םימב דייטצהל ונעדי

 עולבל ונלוכי אלש טעמכ ,םיאמצ דואמ ונייה ,ןורק לכ םינפב היהש קחודה

 םלוכ תמכסהב ונחקל ,ונידיב אצמנש ,םימה טעמ .ןורגב שבוימ םחל תסורפ

 .השלוחו ןואמצ םימי השולש ונלבס ,םילודגה ונא .םינטקה םידליה .ליבשב

 ןאל .ונתא המ טעמכ ונעדי אל .םישטשוטמ ונייה ,תולילו םימי השולש ףוסב

 תוקירשב תבכרה הרצע םואתפ .םימדרנו םינשיונייהו .םיעסונ ןמז המכ .םיעסונ

 םהיתולוקב .םינמרגה תוקעצ ,רבכ ונל תורכומה תוקעצב תוברועמ ,תוארונ

 יווילב תולוק בושו .רהמ ,תדרל ,תאצל .''לנש לנש ,סואר ,סואר,, םידורצה

 םידליו םישנ !דוחל םירבג ,רהמ .םיטוש לש תופלצהו תולקמ לש תוטבח

 !דוחל

 .הרושב השימח השימח .תוקעצ בושו .ונפחדנ ,ונצר .תבכרהמ ונדרי

 .תוחפשמה לכ הפיא ונעדי אל דוע .5 - 5 לש תורושב םידמוע ונמצע תא ונאצמ

 תורושב םיטאמוטואכ םידעוצ רבכ םירבגה ונחנאו .םידליה םע םישנה הפיא

 תא הז ונלאש .הכילהב חחושל ונלחתה .לודג טלש וניארו השימח:השימח לש

 רחא הנחמל םילבומ םידליהו םישנהש ורמאש ויה .תונוש תועומש ויה | .הז

 תועובש המכ ונייהש ירחא) הריפתו ץוהיג ,הסיבכ :םישנ תדובע ,הלק הדובעל

 דיל "ואנקריב,, .תופרשמו זגייאתל וחקלנ םידליהו םישנהש רבכ ונעדי הנחמב

 ביבסמ הלועה ןוחרסה המ ונל וריבסה םיריסאה ןיבש םיקיתווה .ץיוושוא

 (. . .קוחרמ תוארנה תוהובגהו תולודגה תובוראמ אצויה ןשעה המו

 ונעגהש דע ,''דועצל , ,'רבדל אל,, :תוקעצו תולקמב ,תוכמ ונגפס ונחנא

 :לודג טלש הלגתה וניניע דגנלו וב ונסנכנו ונליבשב חתפנש ,לודג רעשל

 ואצי .םיקולב ינש Paw JP שרגמב ונתוא וריאשה .'תררחשמ הדובעה ,,

 םיספ םע םידגב ,זאידע וניאר אלש ,םינושמ םידגבב םישבולמ םישנא ונילא

 םהמ ונעמש הנושארל .הלא םיספב התמוכה וליפאו םייסנכמ ,הצלוח .לוחכ-ןבל

 ונל ואיבה םה .םימ םהמ ונשקיב .ץיוושוא זוכיר הנחמב ,ץיוושואב ונחנאש

 שידיי ונילא ורביד ,םיקיתווה םיריסאה ,םידוהיה .הייורל וניתש ונלוכו םימ
 ,םישקבמ םה .םימוריע ראשינו ונתאמ לוכה וחקי טעמ דועש ונל וריבסהו

 .םהל ורסמנש ,םינועש ,ףסכ וא בהז תועבט ונדיב שי םא

 6 העשבו םידגבה לכ ךרד רודחל ליחתה רוקה .רתויו העשכ הככ ונדמע

 יאנוש ,םיבנגו םיחצור ,םינלופ םייוג ,םבורב הלא ויה .ונב לפטל וליחתה רקובב

 .ונדלוויה םויבכ םימורע (ץוחב) טשפתהל ונילע ודקפ לכ םדוקו .ליגרכ לארשי

 ילב המירעב קורזל ראשה .דיב םיילענהו םייסנכמה תרוגח תא ריאשהל קר

nwונא דועב .תויהש  DONהדוקפבו םדי-תתמ םועטל ונל ונתנ ,םידגבה לע  

 לכה ונקרז ,םירותפכה תא ונערק .ונוניבהו ונררועתה .דחיב לכהו רהמ טשפתהל

 םש ,הצחר-רדח ינפלש לודג רדחל ונתוא וסינכה .תוכמ תוחפ לבקל ידכ המירעב

 .תוכמה ןמ םירוסי ונלבס .םיינכימ םירפסמבו ףוגה לכ לש תורעשה תא ונל וזזג

 רדחל דחיב שיא 200 ונסנכנ ,תרופסתה ירחא .הלפשהו הפרחמ ונלבס

 תורשפא ןיאש תוחלקמ .הרקיתב תחלקממ ץוח רבד םוש םש היה אל .תוחלקמה
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 םימ ףכיתו דואמ םימח םימ םורזל וליחתה .ץוחבמ לעפומ לכה .ןהמ אבחתהל

 .דואמ םירק םימ תוקד 2 ,דואמ םימח םימ תוקד 2 ןיגוריסל הככו ,חרקכ םירק

 ונלבסש םיניכה תכממ םיקונמו םייקנ ונאצי תמאבש דע ,הככ העש יצח ךרעב

 החשמ ןימב ונתוא וחרמ אוהה רדחב .תרחא תלד ךרד ונאצי .וטיגב הנממ

 לבא דחא דחא ונכלה ךורא ןורדסמבו (םיניכמ יוטיח) רתויב םינידעה תומוקמב

 .הצלוח - ןורדסמב תלד דועב ,םינותחת - ןימי דצב דחא .תלדב דחא לכו ,רהמ

 .םיספב עבוכו רצק ליעמ ,םייסנכמ ,םייברג - ןורדסמה ךשמהב תלד דועב

 תורתוימ תורצ יל ויהו הרוגחה תא יתא יתחקל אל הלהבה בורמו ילזמ עורל

 המ .המאתה םוש התיה אל דוגיבב .תחא דיב םייסנכמה תא קיזחהל ירמגל

 רבכ .רותפכ ילב וא םע ,לודג וא ןטק שובללו לבקל ךילע היה דיב ךל ונתנש

 .ןנולתת םא ךל הכחמ המ ךתעדב ,ןנולתהל תיסינ אל

 תיב ףלאה יפל םשרנ דחא לכ .רחא ןיינבל ונלבוה םירוסא ידגב םישבולמ

 יתברקתה .םייחה לכל ,תותימצל ולש רפסמה תויהל דעוימה רפסמ םע קתפ לביקו

 עורזה לע רפסמב יתוא םיתחהל ךירצ היהש הזל קתפה תא יתרסמ .רותה יפל

 יהדוקנ הקרזמב קירזהל ליחתהו ידי תא חקל ,רזכאה עשרה ,אוה .תילאמשה

 החנא תיטמוטוא ינממ האצי הנושאר הקירזב .ילש רפסמה דחיב ושעיש ,הדוקנ

 אל רתוי .םד הברהו םייניש יתשב יל הלעו הפב ףורגא תוכמ יתלביק .''יוא,,

 םשמ .76348 רפסמה תא ושעש דע תודוקנ-תודוקנ קירזהל רמג אוה .יתקעצ

 ותוא ,ןיעל הארנה םוקמב םייסנכמה לעו ליעמה לע ונל ורפת .תוטייח רדחל

 | | .רפסמה

 תנמ לע קולבל ונתוא וליבוה 3 העשב .םויה לכ טעמכ חקל הזה ךילהתה

 תואמ שולש ויה קולבבו שיא תואמ הנומש:עבשכ ונייה .חונלו וב ראשיהל

 .רטיל ליכהש ילכ םע דחא לכל וקליחו (קרמ) ''הפוז,, ואיבה .(ס'צירפ) תוטימ

 יתעלב .בוטו ךימס יד היה קרמה .הפירט יתלכאש הנושארה םעפ וז התיה

 לע ונתבשב יניעמ ולזנש תועמד םע דחי (תיפכ ןיאב) הכניפה ןמ רשי ותוא

 הפיא .וניבורק לע ונייה םנמא םילבאו .םילבא ומכ ,הממדבו טקשב הפצרה

 . . .םה
 שאר וסנכנ:'ץיוושוא ,, לש ''ןושאר רועיש,, ונלביק לכואה רחא העש יצחכ

 היהש טקשייא לע שנועכ לאמש לעו ?pn לע וציברה וירזועמ המכו קולבה

 אלו הלעמל תומרומ םיידיה ,םייכרבה לע תבשל ''ןישנוע תולמעתה,,ב םייתניבו

 םיללכה יפל גהנתה אלש ימו וחיגשהו ונילע ודמע םה .הפצרב ןבשיב עוגנל

 םד ךפש דע תוכמ ולביקו דמעמ קיזחהל ילב ולפנ םידחא .תוירזכא תוכמ ףטח

 .ץיוושוא הז המ רבכ ונעדיו .ואציש דע תוקד םיעבראכ הבישיב ונדמע ךכ .בר

 םיינש ,תוחוכיתסיפא דע םיטוחסו םיפייע ס'צירפה לע ונלפנ הלילב

 םירגפכ ונשי .קיפסמ םוקמ ןיאב ,תיבחב םיחולמ םיגד ומכ ,דחיב השולש

 םייובש דועו ''סופאק,,ה .תוארונ תוקעצו יכב לש תולוקל ונררועתה םואתפו

 ואצמש ימ לצא וקדבו ושפיח .ונלש קולבב רקבל ואב ,םינמרגו םינלופ ,םיקיתו

 ,תורחא םיילענב םתוא ופילחהו ונממ וחקל םייפגמ וא תוקזחו תובוט םיילענ
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 םיבנגהיםיחצורה תאז ושעקמשר אלו יקוח אל היה הזש ןוויכ ,תועורקו תועורג

 תויכבהו תוקעצה ויה ולא .תוירזכא mon לביק ,םהל דגנתהש ימו .הלילב

 .ונעמשש
 ונלש הצובקה לכ םע דחי יתחקלנ ,ץיוושואב ונתוהשל ישילשה םויב

 םירטמוליק המכ ונדעצו הנחמל ץוחמ ונייה ,הצוחה (הבאלמ ונריעמ םיאבלמה)

 תודוקפ יפל לכה)ונטשפתה ,ונסנכנ .הצחר-תיבל בוש דואמ קזח רוקהשכ הלילב

 םהלש םינסחממ ונלביק הזיינפל םיימויש םידגבה תא ונרסמו (ליגרכ תוינקעצ
 תוחלקמ םע רדחל רדחמ םינפל רדח ,ונסנכנ .(יוטיחל) היצקפנזידל - ץיוושואב
 .וניכיחו ונילע םימה ודריש ינפל םיפופצ ונדמע .ןטק רתוי לבא ,ץיוושואב ומכ

 םא ינשה םע דחא חכוותהל ונלחתה .לער"םס לש חיר ןימ שיגרהל וליחתהש ויה
 .הדובעל תונכהה לכ ירחא ןכתיי אל ,אל :ורמא םירחא .תומנ ןאכ ,זאג הז
 ונל וחתפש דע םימחבו םירקב ונצחרתה בושו לועפל תוחלקמה וליחתה םואתפ

 ונעגהש דע םירטמוליק המכ ונדעצו ונשבלתה ,םידגבה תא ונלביק .תותלדה תא

 .הנחמל

 ץיבונומ - הנוב

 םייונב םיפירצ המכו למשוחמ םהמ דחא ATA} ינשב רדוגמ הנחמ

 , איה הטימה .תפומל תויקנ תוטימה לכ .תומוק 'ג ינב תוטימ םינפב .םירדוסמו

 ,שקב האלמ תירכו הטימה תדימל םאתומ רשי הניש קש ,םישרק לש ה'צירפ

 .תוסכתהל תחאו ,בכשל הטמל םישל תחא תוכימש יתשו

 ,8 'סמ קולבב סנכיהל ילרוגב לפנ ,ונתוא וקליחש יפכ ,ףירצל ונסנכנשכ

 הניש ונשי .המחו היקנ הטימב דחא לכ ןושיל ונבכשו םיענ םוח ונתוא ףיקה

 תולוקו ץוחב הנחמה ןומעפ לוצליצ .''גנוג,,ה לוקל ונררועתהש דע דואמ הקזח

 .רהמירהמ ?Dp ,םוקל .'"טסניד-ןבוטש,, :ולש םירזועה oy קולבהישאר לש

 !הצחרה-תיבל תכללו הצוחה תאצלו ,ןותחתה ףוגה יצח קר רהמ שבלתהל ונתנ

 היה הקרזמל ביבסמ .תוקרזמ קר ,תוחלקמ אלל .ירמגל הנוש הצחר:תיב היה הז

 רמשנ .ןוילעה ףוגה יצח תא דואמ םירק םימב ץוחרל םישנא השישל םוקמ

 -בוט ץחרתנש ,םימהמ קמחתנ אל ,לשרתנ אלש םירמוש המכ ידיילע הדיפקב

 ןפוצה ונעדי בר ןמז ירחא) תויתואה םע Pav תכיתח לביק דחא לכ ןכיינפל .בוט

 שבלתהל ,קולבל הרזח ץורלו זרדזהל היה ךירצ (טפ ןדוי ןייר תויתואה לש

 ליבשב הלודג הרצ הלחתהב היה ''הטימה תא תושעל,, .הטימה תא "תושעל,ה

 רשיו הוושיוקב לפוקמו הסוכמו רדוסמ לוכה היהיש היה ךירצ יכ .םישנאה בור

 = ךירצ היה לכה .הטימה תא הסכמה הכימשהו תירכה בחורלו תוטימה לכ ךרואל

 תא ריאשהש ימל יובאו יוא .םירורפג תספוק ומכ רדוסמו הפיו רשי תויהל

 mp mn לביק thx לכ .םחיהפק ונלביק .םיללכה לכ יפל אלש ולש הטימה

 ושע םידחא םייתניב יכ .הצוחה ונתוא ושריגו וניתש .ולש הקומע תחלצב

 םש תויהל שומשה-תיב תא ונלצינ .רוקמ ונדערו ונדמע ונחנאו ,הפצר:ןויקנ

 ,םירוח ,הבישי תומוקמ 20 ךרעב םע לודג רדח הז היה .רוקהמ ונמצע ריתסהלו
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 .שיא האמכ - םהיכרצ תא Wy םירחאש העשב וליפא ,םש ופפוטצה ללכ-ךרדבש

 וארקש ,הנחמה-רכיכב רדתסהל האירקה התיה וז .ינשה ''גנוג ,,ה לוצליצ אב
 לע קולב לכ .ונתוא רופסל ידכ ,רדסמל דומעל ונילע היה םש .''ץלפ-לעפא,, ול

 ,םידדצלו ,רוחאל םינפל תורושה תא רשייל .תורושישמח ויבשותל עודיה ומוקמ

 לכ תוארלו רופסלו הנושארה הרושב רובעל תולקב לוכי קולבישאר לכש דע

 - ופטסיגה ןמ דחא הנוממ ליבשב הריפסל ןיכה אוה .תורושה שמחמ םישנאה

 "פא ןעצימ,, הדוקפ ןתנ רטסטלא קולבה ,םוקמל ח''ודה ילבקמ ועיגהשכ .ס.ס

 תחא העונתב דחי םלוכ דחא עגרב קולבה ינב לכ ונלוכ זאו דירוהל םיעבוכ

 הז) תינלוק הקיפדב ןימי ךריל דימצהלו ןימי דיב םיעבוכה תא ונדרוה

 ךכ .ופטסיגל חוויד קולבה שאר .םוד תדימעב ונראשנו (הקזח הירי ומכ עמשנ

 שיא .סקנפ ול רסמ אוה .עגנילטפה - םייובש הששו םינומש םייתאמ ,ךכו

 ,ול ריזחהו סקנפב םתח .קוידב רפסו הנושארה הרושה ךרואל רבע ופטסיגה

 .חונ דומעו ''שובחל םיעבוב,, הדוקפה הנתינ זא ,ךלהו

 Dx לבא .רקוב לכ ''לעפא,,ה ןיינע היה ךיא הרצקב ןאכ םירפוסמ םירבדה

 הליל שממ ,דוע ררוש היה ךשוחהשכ ףרוחב םגו ץיקב םוי לכ היה הזש םירכוז

 רוקהו תוקזח תוחור ,הברה גלש דרישכ OX ,םוצע רוק היה הז םא .6.30 העשב

 . ומכ דרי םשגשכ וליפאו ,תומצעב wan - ונלש םיקדה םידגבה PT סנכנו רדח

 הברה הברה .טויסה לכ רמג דע ל"נכ רשי דומעלו דומעל ונילע היה .לובמ

 ידכ דצב םתוא וביכשה ,םתוא ואיצוה .םוקמב ולפנו וטטומתה םישנא םימעפ

 | .(םיאתמ תויהל חרכומ רפסמה תמ וא יח) .םתוא רופסל

 ורזפתה .הדובעיתצובק יפל רדתסהל,, :הזרכה האב 'לעפא,,ה ירחא

 ויה תודנמוק 'וכו 2 ודנמוק ,1 ודנמוק .הדובע תוצובק יפל ובצייתהו ,םיקולבה

 רתוי ויה ,למשח לש םיווקב ולפיטש 3 ודנמוקב לשמל .300 וליפאו 40-30 לש

 לש הרימשב הוולמ ודנמוק לכ .הנחמהמ ונאצי יאבצ דעצימב הככו .תואמ 'גמ

 . :לודגה ינמרגה לעפמה תמקה .הדובע:םוקמל דע בטיה םינייוזמ .ס.סה ישנא

 .ןבראפ .ג .א

 | "ירטסודניא ןברפ .ג .יא,,"ב הדובעה

 הנחמה היה ץיבונומ'הנובל ,הבאלממ טרופסנארטה ,ונחנא ונאבשכ

 ירוגמל (ךרעב םירשעכ) 1942 רבמבונב םיפירצ המכ ויה .ותיינב תישארב

 ליבשב ןכו ,הנחמל הדומצ תונכשב ורגש ופטסיגה ליבשב םיחבטמ ,םייובשה

 רומאכ לבא .םילוחה יופירלו תוקידבל םילוח-תיבכ ושמיש םיפירצ ינש .םייובשה

 ףירצל ףירצמ םישיבכו םיכרד תושעל וקיפסה אל דוע ץוחבמו שדח היה לכה

 איפקה רוקה .םילוחה"תיבל וא םיתורישהו הצחרה"תיב ומכ ,רחא םוקמ לכלו

 עורג רתוי .וטועימב ערה היה הז .האופקיהשק המדא לע ונכרד ונאו ץובה תא

 והשימ םא יובאו יואו םיילענב וקבד ךולכילו ץוב .רישפה pina ץובהשכ היה

 םוי לכו ,םיגורהו םיתמ ויה םא .ףירצב הפצירה תא ךלכילו םיילענה םע סנכנ

 ,םיתמ וא םייח ,תוארלו תונמלידכ ,םוקמב ראשיהלי תוכירצ תויוגה ויה ,הלאכ ויה
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 ,תואופקהו תובאוכה תועבצאב ,ץוחרל םיכירצ ונייה הז לכ ירחא .רפסמ הז רפסמ

 הסינכה ינפל הדמעש ,םימ האלמ הלודג תיבחב םיצחור ונייה .םיילענה תא

 .קולבה"ףירצל
 םיכורע ,הדוקפ יפל רישב הדובעל ונדעצו ונאצישכ ,1942 תנשב ,הליחת

 םייובש 10 לכ לע ךרעב) וטפסיגה ירמוש המכ הוולמ הצובק לכ התיה ,תוצובקב

 ליבוהל םיכירצ ונייהשכ ונתא וכלה ,ונדבעשכ ונידיל ודמע .םינייוזמ (1 רמוש

 לש חטש לע םוצע לעפמ תיינב AMA הדובעה תמגמ .םוקמל םוקממ םירמוח

 .ג.א לעפמ היה דחי הז לכ ,םישיבכ םידרשמ םיתב ,םיניינב .םירטמוליק המכ

 .ירטסודניא ןברפ

 םוקמל תבכרה"םוקממ ןינביירמוח תרבעה לכיםדוק התיה ונלש הדובעה

 תוינכט תודובע םג .תונוש תונוכמו תורוניצ ,םינבל ,לזרב ,טלמ :היינבה

 רוקהמ הברה ולבס אל עוצקמה ילעב הלא .תועבצ ,תורגנ ,תורגסמ :תויעוצקמו

 ופאקה לש ושארב 17 ודנאמוקב תויהל ילרוגב לפנ .םיטייחו םירלדנס רקיעבו

 טלמרקש ריבעהל ברעה דע רקובה ןמ ןמזה לכ התיה ונתדובע .ינלופה %

 יכה .םינבלו םילזרב םג ןכו .רטמ 300-100 - קחרמל תונורקהמ (וליק 50 לש)

 ,תופפכ ונל ונתנ םנמא .ינשל דחאמ תרשרשב וקרזנש ,םינבלה םע היה עורג

 ושענ תועבצאה םוקמב ,ךכירחאו תונושארה תועשה דמעמ וקיזחה ןבור לבא

 ,קורזלו םינבלה תא ףוטחל ךישמהל ונילע היה תאז תורמלו ,םד בוז דע םירוח

 ךירחא ףטוחהש תוכחל וא דחא עגר תעד חיסהל רוסאו תרשרשב קורזלו ףוטחל

 ךלש בגב עגפת ךל םיקרוזש הנבלה עגר הכחמ התא םא יכ .הפיטחל ןכומ היהי

 םיאירבו םיקזח םינלופ וא םיינמרג םייובש ינש ודמע הרושה שארב .תעצפנו

 ףרוחב הדובעה .רגפלו קמחתהל היה רשפא:יאש ךכ ,וקרזש םינושארה ויה םהו

 םוקמל ונכלה .הקספה התיה 12 העשב .6.00יב ץיקב .8.00-7.30 ךרעב הליחתה

 .""קרמ,,הנמ ולש הקומע תחלצב לביק דחא לכ .''קרמ,, ונל וקליח םשו םייוסמ

 םימו םיקורי םילע תצק קר .שממ לש םירבד ילב ,ןמוש ילב ,םעט ילב הזה קרמה

 תאז לכב .א''ופת לש הנטק הכיתח אוצמל היה רשפא ילוא הנמ לכב .םילשובמ

 רחא .המח היתש תצק .ףרוחה תומיב טרפב ,'תושפנ היחמ,, ונליבשב היה הז

 דע ךרפה תדובעל ונרזח (העש יצחכ הכרא הכילהה םע הקספה לכ) לכואה

 םיפלא וגרהנו ותמש המית ןיא .הכישחה תדר ינפל ,המחה תעיקשל בורק

 םיפלא ילואו תואמ המכ דוע וראשנש ,אלפ .הז הדובעיהנחמב לארשימ תובברו

 .'ה ידסחב ,הזה הנחמב םייובשה ןמ

 ונצלאנש םירישב השימח-השימח תורושב םיכורע הנחמל הדובעהמ ונרזח

 ףירצל סנכיהל ונישרוה זאו םיילענה תא ונצחר ;''לעפא,,ב ונדמע .רישל

 לש קרמ הנמ ונלביקו ,ודיב ולש תחלצה םע דחא לכ ,הרושב ונרדתסה .ונלש

 דצל רבע הנמה תא לביקש ימ .ןיזמו םיעט ,תיסחי ,ער אל היה הזה קרמה .רטיל

pawnןמ לכא ,ול התיה אל ,ףכב לכא - ףכ ול התיה .ולש ה'צירפה לע בשי  

 .ץחרתהל ,תחלצה תא ץוחרל ,הצחרה:תיבל תכלל ונילע היה ונרמגשב .תחלצה

 הלאכ ויה םא ,םירכמו םידידי ,םירבח ,םיבורק םע שגפיהל תונמדזה התיה זא

 םק .ףירצל ףירצ ןיב םימעפל ,הצחרה"תיבב ונשגפנ בור-יפ-לע .םירחא םיקולבב
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 ינשה םויב .רחא והשמב םחל תסורפ :ינשב דחא רבד ופילחה .קוש ןיעכ ומצעמ

 'וובעבו ,''קוש,,ל ונלש ''הנמה,, לכ תא ונלביקש ירחא יתאצי ,הנובב יתוהשל

 .בר ללש אצומכ הילע יתחמשו ,םייסנכמל הרוגח יתלביק ילש קינקנה תנמ

 .הרוגחה רסוחמ זא-דע יתלבס תובר

 עובשב ןושאר ימי

oYןושאר  naw oY)עובשה לכבמ רתוי םיטעמ הדובעל ואצי (םייוגה לש . 

 דובעל ואבש ,םינלופה םיחרזאה םילעופה .תבשומ היה ןברפ .ג.א לש לעפימה יכ

 התיה אל אליממו ,ןושאר םויב ודבע אל םיינמרגה "םירטסיימ''ה ןכו ,רכשב

 תואמ המכ הדובעל ואצי ןושאר םוי לכ ןכייפ-לעיףאו .םייובשה ונליבשב הדובע

 ןיכהל ידכ ,םירחא םירמוחו VIN :אשמ-תונורקמ תואשמ תקירפל םוזייצחל שיא

 oven לש הדובעל ותוא וחלש ox ,דחא לכ לש ולזמ הז היה .ינש םויל

 .ליגר םויבמ רחואמ ANY (הציקיה-ןומעפ) ''גנוג,,ה לצליצ ןושאר םויב

 הליחתהו ,הפקה תא ונלביק ,ונרזח .ץחרתהל ונכלה ,תוטימה ונעצה ,ונמק

 םישנאה בור ?םיניכיתקידב שוריפ המ .םיניבכתקידב ןושאר םויב ,ליגרכ

 וליפא ,םירק םימב רקוב לכ ףוג יצח ונצחרתה .וז הכממ םייקנ ויה הנוב הנחמב

 .בוש ונצחרתה ,ונרזחשכ הדובעה רחאו .ספאל תחתמ תולעמ 20 לש רוקב ףרוחב

 םימ תחלקמב ץחרתהל עובשב םיימעפ ,''םיקולב,,ה יפל ,ונתוא וכילוה הזמיץוח

 םג .עובשל תחא ונל ופילחה (הצלוחו םינותחת) םינבלה תא .ןובסו םימח

 ונתוא וחליג יכ ,ונל ויה אל תורעש .עובשב םיימעפ וליפא ץיקבו ,םייברג

 .רורוויאל הנישהייקש תא ואיצוה ןמזל porn .(ףוגה לכבו) ןקזהו שארה תורעש

 עונמל ידכ ,בוש ומצעב סבכל ץייקה ימיב ןושאר םויב Jor יד אצמ הצרש ימ

 ,ץיוושואל ונעגהש דע ,וטיגב איה הדבועו .ךכב וחילצה םה םנמאו .םיניכ-תכמ

 םאו .םייקנ ונייה ץיוושוא הנחמל ונאב זאמו .ולא תונטק תויח םיאלמ ונייה

 דחפ וא החנזה ירפ בורל וז התיה ,םיריסאה דחא לצא םיניכ ואצמנ תאזלכב

 .םירק םיממ

 .'"קולב,,ב םיניכ-תקידב לע וזירכה ,הלטב תצקו הפקה רחא 'א םוי לכב הנהו

 הצלוח םע תרוקבה טבש תחת רובעלו טשפתהל םיכירצ ""קולב,,ה ירייד לב

 םהמ דחא לכש ,וירזוע ינשו ''קולב,,ה שאר דיל .ץוחל ימינפה דצה Tn הכופה

 בוש .הניכ ותצלוח לע וא ופוג לע ואצמש ימל ול יואו היפוגב םגו ףוגב קדב

 .םוי ותואב ולש קרמ non לבקל אלש ,שנוע םימעפלו םיפודיגו תוצרמנ תוכמ

 םייוניעב תובר תועש יוטיחו תחלקמ .הצחרה-תיבל תכלל ךירצ היה ברעבו

 ויה ,שיא 5-4 לצא תוחפל ,םישנא המכ לצא םיניכ ואצמנ הרקמב םא .תורצו

 םיתעל הרק הז לבא .םייוניעלו יוטיחלו הציחרל "קולב,,ה לכ תא םיכילומ

 : .תורידנ

 ילע'ףא עובשה תומי לכבמ any ןושאר םויב ונלבס הנובב ןושארה ףרוחב

 תומי לכב יכ .רוקה ןמ םגו ל'נה תבעותמה הקידבה ןמ לכיםדוק .ונדבע אלש יפ

 דועו .הקסהה הלעפ אל ןושאר םויבו ''םיקולב,,ב תיזכרמ הקסה התיה עובשה
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 לעו בערה תא רתוי ונשגרה .רק היה ,םולכ ונישע אלו ונבשיש םושמ ,תאז

 הלע המ .ונל םירקיהו םיבורקה לכ לע בושחלו תבשל yor ונל היה ,םלוכ

 זאגב ותמש רבכ ונרעישש ,תויחאו םיחא ,םידליו (ow ,םירוה ?רמה םלרוגב

 לש םרעצ ,םתתימ תעב ולבסש לבסהו תונושמ תותימב וגרהנ וא ופרשנו

 !ע''שבר .םתא דחי ופרשנו םתא וכלהש תוהמאה לש םתשגרהו םינטקה םידליה

 תורצה וכשמיי יתמ דע ,יתמ דע :תונטק תוצובק תוצובק ונתבשב ךכ ונרביד

 בערב ,תותימב ופסינו הנחמב ונתא ויהש הלאמ הברה ונרכזו .ונלש לבסהו

 .וניכב םגו ונרבידו ונבשי ךכ .תוכמו תולחמב ,רוקו

 םיפירצה ושענ טאליטאל .ונתבוטל תונתשהל בצמה ליחתה ןמזה ךשמב

 רסוה הזב .םיכרדו םישיבכ וללסנ .רתוי הבוט םהילא השיגהו רתוי םירדוסמ

 .םיפירצל הסינכה ינפל םיילענה תציחרו ךולכל לש לודגה דרטמה

 תשורחה-תיבב הדובע
 וליפאו םינלופו םינמרג םיריסא םש ויה ,הנובל 1942 תנשב ונאבשכ

 תא וררימו ונל וקיצהש om ףירצ"'קולב,, לכב ונתא דחי והש םה .םיסור

 ""םיקולב,,ה ישאר ויה םה .''קולב,,הו הנחמה םינפב עגר לכו העש לכ ונייח

 םהמ הלא וליפאו ,םינלופהו םינמרגה - םינפב ונייחל םינודא ויהש םירזועהו

 אמגוד הנה .םידוהיה ונילע םישאר םמצע ושע להנימה ישנא ויה אלש

 םינלופלש ךכ .םהיתוחפשממ ןוזמ תוליבח ולביק םה .םינלופה לש םתערל

 ,לצב םג היה ולביקש םירבדה ןיב .תקפסמ הדימב ןוזמ היה הנחמב "םייוגה,,

 רמולכ,םיינלצב םהל וארקו םידוהיל וגעל דימת םהו ולכא אל םינלופה םיריעצהש
 לצב ידוהיל ונתנ אל םעפ ףא .לצב םגו תוליבחה תא ולביקש םה .לצב ילכוא

 קר (וללזו ולכא םהש ,לכוא-ירבד ראש לע רבכ רבדל אלש) הככ םתס דחא

 ויה ואל םאש ,תוריש ינימ דועו רקובב הטימה תיישע ,לשמל .והשלכ רכשב

 ידיילע ונל וקיצה םיסורה .הרומת ילב ותיתל אלו ןוזמה תא קורזל םינכומ

 ותעד חיסה םא ,ודיב קזח הקיזחה אלו םחלה תנמ לביקש ימ .םהלש תובינגה

 םוי .וב היולת שפנהש ,םחלה-תנמ רבדה שוריפ המו .םחלה ונממ בנגנ ,עגרל

 .תוומ הלא םיאנתב ושוריפ םחלה תנמ ילב דחא

 םתוא ואיצוה יכ .טאליטאל ונילעמ רסוה םיסורהו םינלופה לש הזה דרטמה

 ,םידוהי םע םישדח םיחולשמ ועיגהש םעפ לכו .םירחא תונחמל םתוא וחלשו

 תויהל וליחתה .ונומכ םיקיתוול רתוי לק השענ ,הדובעמ ותמש הלא םוקמב

 .םירכמו םידידי ,ונלשמ םידוהי .םידוהי הדובע-לש-רודנאמוק ישאר ,"סופאק,,

 יתעמשש יפכ ,םידבועל וציבריש ''סופאק,, ויה אל הנובב ונלצאש ,ןייצל ילעו

 ,ינמרג-ידוהי ,ןמרה ול וארקש ,''ופאק,, דחא הרקמ היה .םירחא תונחמ לע

 המכ ותא ושגפנ יזא .ולש ודנאמוקב םידבוע םידוהי םימעפ המכ הכיהש

 .וז ךרדב תכלל ףיסוי Ox ותירחא היהת הרמ יכ ,ול וזמרו םידוהי ''סופאק ,

 "םוקמ תא רודגל הליחתה ''ןבראפ .ג.א,, הרבחה .הנחמל ץוחמ יוניש oa לח

 הסינכל תומוקמ הברהב םירעש ובו ,הובגו קזח ליתירדגב ,לעפמה תא ,הדובעה
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 תחא לעו סנכנה לש תוריינ וקדבו םינייוזמ םירמוש ודמע רעש לכב .האיצילו

 םויםוי אבו לעפמב דבעו הביבסב רגש ,ינלופ חרזא לכ .אצויה לש המכו

 הליחתה ךכ .תינדפק הקידב ויתוריינבו ופוגב קדבנ ,ותיבל ברעב רזחו הדובעל

 ךרדב ודמע ''ופאטסיגה,, לש םירמושה .םידוהיה םיריסאה ונל םג השדח הפוקת

 ןבראפ .ג.א לעפמל ןושארה רעש תסינכל דע ,שיבכה ידצ ינשמ הנחמה רעשמ

 הסנכנ הנורחאה תרמשמה רשאנו :(מ"'ק 543 לש חטש לע ערתשה לעפמה)

 רעש לע רומשל ופסוותינש הלא קר וראשנו שיבכה תא םירמושה ובזע ,המינפ

 ןמזב ונתא ויה אל רבכ ''ופאטסיג,,ה ישנא ,ךכמ האצותכ .תואיציהו תוסינכה

 םידבועה םע רשקתהל םילוכי ונייה יכ .דואמ ונילע לקה רבדה .ונתדובע

 רבכ ונלשמ "הרבח,, .םתא ''רוחסל,, ונלוכיו םיישפוחה םינלופה ,םיחרזאה

 םיילענ וא בוט רדווס בונגל ונלוכי .הלענהו השבלה ינסחמב ,הנחמה םינפב ויה

 .הדובעה:םוקמל onan ואיבהש ,קינקנו האמח ,םחל תרומת םינלופל םרכומלו

 הנוצקה לע וצחל לעפמה ישאר .םינמרגל דואמ ינויח השענ לעפמה .דועו תאז

 ןכ לע .םיאירב םידבועב םיניינועמ OM הפוחד הדובעהש וריבסהו הנחמב

 .ךכ לע ןנולתהל היה רשפאו ונל ץיברהל ''סופאקה,, לע רסאנ

 ,תפרצמ ךכ רחאו ןילרב ידוהי לש שדח mown עיגה 1943 לירפאב הנהו

 ,ןילופ ידוהי רשאמ םיחונ םייחל ויה םיליגרש הלא תוצראמ םידוהיה .היגלבמ

 דחא ידוהי ''קולב,,ב יתא בשי .םיבובזכ ולפנ םה .בר ןמז דמעמ וקיזחה אל

 ינא,, :(תינמרגב) יל רפסמו תועמדבו םייתלצעב ומחל תא לכוא היה .תפרצמ

 ינפל תפרצב יאקנב היה אוה .''םחליתסורפ םיכתוח ךיא יתעדי אל ילש םייחב

 תויחל אוה לגוסמ וישכעו .תורזועו םירזוע ,םיתרשמ ותיבב ול ויהו המחלמה

Mnלש םירקמ ויה .תמ םשו ,םילוח:תיבל אבוה םימוי רובעכ ?הלאכ םיבלכ  

 .םוקמב ולמשחתהו רדגה לע ולע .תודבאתז

 םינלופה לש םתעשר

 .עירכהל לכוא אל .םינלופה ''סופאק,,ה ןמ הנחמב ונלבסש לבסה רכזוה רבכ

 ינמרגה שוביכה םע .םינלופה וא םינמרגה - םידוהיה תאנשב רתוי קזח היה ימ

 ורגש םינכש - םידוהיל השובכה םתאנשב םינלופה לש יתימאה םפוצרפ הלגתנ

 החיגה המינפ םבלב הנכשש היחהו .בוריקב םינש ףלא לש הפוקת םתא

 .הללותשהו

 .ידוהי אוה םג ורזועו םייח םשב ,ידוהי ,דחא ''קולב,, שאר הנחמב היה

 ינשו חבטמה לש 'ופאק,ה םע ודדייתה םה .םיטסילאיצוס ויה םהש ורמא

 ינש לש תורכיהה .םינמאנ םיטסילאיצוס ,םינלופ םתשולש ,םיישארה וירזוע

 דחי ויה םה .הנוב הנחמ ינפל Ty הליחתה "םייוגה, תשולש oy םידוהיה

 תא ולביקש ,םינושארה ויה םה םיקיתו םייובשכ .''גרובמאהיהמגניונ,, הנחמב

 ןמזמ םלוא .ץוחב ודבע אלו הנחמה םינפב ויה םה .הנובב תובוטה תורשמה

 לעפמל ןושארה רעשל הסינכה דע םתוא וויל .ס.ס ישנא .הנחמה ןמ ואצי ןמזל
 חקל חבטמה לש ''ופאק,, :לשמל .םהלש םוחתב ויהש ,םיניינע ורדיס םש .ג.א
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 .רעשל םעיגהב וא ,הנחמל ןוקיתל םילכ המכ וא םזיחשהל ידכ ,םיניכס המכ
 ;הנחמל דע רעשה ןמ םליבשב יווילל גאדו ןופלטב םירמושה דחא רשקתה

 םוד ''ץאלפ לעפא,,ב דומעל ונלוכ ונצלאנ .םייובשה לכ DY דחי ורזחש וא

 םיחרזאו םירטוש תואמב הדובעיסוקמב שפחל ועסוה "ופאטסיג,,ה ירמושו

 ''םיקולב,,ל סנכיהל ונל חינהלו ונתוא ררחשל וטילחהש דע שולשו םייתעש

 טושפ ,םיילגרהמ ולפנ םיבר .תוטטומתהל דע םיפייע ונדמע ברע ותואב .ונלש

 םויהש ,ןזואל הפמ רסמנ "'םיקולב,,ב ונייה רבכשב ,ךכירחא .דמעמ וקיזחה אל

 םהידידי oy ורזועו ''קולבה,,ישאר ,םייח .''הלודג החירב,, :דחוימ והשמ הרק

 ןכוה החירבה ay .חורבל וחילצה ,וירזוע ינשו חבטמה לש "ופאקה,, ,םיבוטה

 םה .לעפמב םידבועה ,םינלופה םיחרזאה ידיילע ץוחבמ עויסב ןבומכו רבכמ

 תירכנ האפ וליפאו םייחרזא םידגב םגו םיפייוזמ םינוכרד םליבשב וניכה

 .(שארה תורעש וליפא יעשמל םיחלוגמ ונייה םייובשה ונחנאש (PWD דחא לכל

 .בל-ברקמ תאזה החירבה לע ונחמש

 הז היה) םימי עובש רובעכ :רעצה היה לודג המו הבזכאה התיה הלודג המ

 רערגמ,,רבעל רעשה תא ונרבע ,הנחמל הרזח ךרדב ונדעצ )1944 naw עצמאב

 ינפל ונבצוה ונלוכ .םינכומ היילת-יצע השולש םיאור ונא הנהו ,"לעפאה

 תשולש קוחכ ולתיי וישכע,, :לוקמרב רידא לוק עמשנ .םוד תדימעב ''םיקולבה,,

 ,הנחמה ןמ החירב לשב ,וירזוע ינשו חבטמה לש "ופאק,,ה ,םינלופה םייובשה

 .רק םדב - ורזועו ''קולבה,,ישאר םייח םידוהי םייובש ינש לש םתחיצר לשבו

 ינפ לע תורושב way ונלוכו .םתוא ולת .ושע ךכו ."ןאכ תוחנומ תויווגה

 .חורבל הסניש ימ לכל יופצ המ ,עדנו הארנ ןעמל םייולתה

 ףסכבו םירמושהמ קמחתהל וחילצה השימחה לכ :םיטרפ ונל ועדונ ךכ רחא

 לבא .םש ונלו ותשו ולכא ןולמב ויה .בוקארקל עיגהל וחילצה ,םהל היהש ,בר

 תא תחקל ידכ ,םידוהיה ינש תא וחצר רק םדבו םינלופה תשולש inp הלילב

 וריאשה ,םתנשב םתוא וחצר .השולש קר ויהי םיפתוש השימח םוקמבו םפסכ

 תא וספתו םיבר םימי ורבע אל .רחא םוקמל ףסכה oy וחרבו ,תויווגה תא

 .היילתב םשנוע לע ואב םהו הנחמל הרזח םואיבה ,םינלופה תשולש

 הלגנמ ר"דו תויצקלס ,םילוח

 םא וליפאש ונעדי רבכ ,1942 רבמבונמ ,הנוב הנחמב םיקיתוה ונחנא

 הדנמוק יפל רדתסהל םיזירכמ רקובבו ,םוח שי םא וליפאו השלוח םישיגרמ

 ברעבו .םויה ךשמב דמעמ קיזחהל שי .הדובעמ קמחתהל רוסא - הדובע לש

 שי יזאו .אפורה ידיללע קדביהל םילוחה:תיבל תכלל שי ,הדובעהמ םירזוחשכ

 px םלוא .ירמגל םילחהל ילואו תופורת לבקל ,םימי המכ הטימב ראשיהל יוכיס

 הלגנמ ר''ד ךכב ןיחביש הנכס היופצ ,הלוח ,''לעפא,,ה ירחא ,רקובב ראשנ התא

 ,"ילא,, וטואב סינכהל (םילוחכ םידמוע וראשנש) הזה ''לבזה,, לכ :הדוקפ ןתיו

 לכבו .הפרשמלו זאגהררדחל רשי חוטב טעמכ םשמו ,ץיוושואל רוגיש :רמולכ

 באוכ לכה ,שארה יל בבותסמש יתשגרה ''גנוג,,המ יתררועתהשב ,יל הרק תאז
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 ןיב דמוע יתראשנו הדובעל תכלל ןפוא םושב יתלוכי אל .ילע דבכ ףוגה לכו יל

 ,םילוחה-תיבל ונתוא וליבוה .היה אל הלגנמ ה''בו .םישלחהו םילשחנה ראש

 .הפצרה לע וחטתשה טושפש ויה .אפורל רותל וניכיחו םילספס לע ונבשי םש

 יתוא וחלש דימ יכ ,םוח הברה יל היה הארנכו ,יתקדבנ ףוסבל .תועש ךרא רבדה

 ,חאה דדמ םויב םיימעפ .םימי השיש ךרעב יתבכש .רודכ יל ונתנו הטימב בכשל

 םואתפ .הטימב יתוהשל יעיבשה םויב היה הזש יל המדנו םוחה תא ,יכ'צ ריסא

 טשפתמ דחא לכ ;הקידבל םלוכ,, :ונתוא Wy ימינפ ןומעפ רקובה תעשב

 לש אפורה זירכה ךכ .''אב ישארה ר''דה ;הרושב רדתסמו הטימהמ דרוי ,ירמגל

 ונרבע .םימוריע הרושב ונרדתסה .תוטימהמ ונדרי דחפו המיאב .ונלש קולבה

 העשב .ו''שי הלגנמ ר''ד היה הז .ישארה אפורה דמעש םוקמב והער רחא שיא

 סיטרכ,, תא ישארה אפורל ןתנ קולבה לש אפורה ,וינפ לע רבע םילוחה דחאש

 ירותפכ ןיב ודי קיזחה אוה .וסיטרכבו ריסאב ,םהינשב לכתסה הלגנמ .''הלוחה

 שוריפ הלעמל .טילחה הטמל וא הלעמל הבעה עבצאה תעונתבו רצקה וליעמ

 רבדה שוריפ - הטמל .תוומל - ץוחב הכיחו דמעש סובוטואל ותוא תחקל רבדה

 םירהש יתיאר ,ץירעה עשרה םע םינפ:לא:םינפ דומעל MN עיגהשב .וריאשהל

 .זוע יתרזא עגרביובו ?ילש ףוסה הז ע''שבר :ימצעל יתרמאו .הלעמל ועבצא

 יתרמא .הפיו הבוט תינמרג יתרביד :אלפ הנהו .רבדל יתלחתהו יתעדצה

 יב שיגרמ ינאו לעפמהו הנחמה ןיינבב יקלח יתתנ .ןאכ השק הפוקת יתרבעש

moלא הנפ ,.ס.סה יניצק לכ לש םכרדכ ,הלודג הקעצב ,אוהו דובעל ךישמהל  

 םותחה רפסמב לכתסה אפורה ?הנחמב ללכב הז ''האוצ-קש,, ןמז המכ :אפורה

 ךכ ,OX ."ןאכ םישדוח השימח רבכ NW ןכ .ןכ,, :רמאו תילאמשה יעורזב

 ,'הל היידוהו חבש יתתנו יתטימל יתרזח .יאנג תלימ דועו '' . . .ותוא ריאשת

 ?דמעמ קיזחא יתמ דע ?יתמ דע לבא .תוומה:ךאלמ ינרופיצמ בוש יתוא ליצהש

 בוחסל ?הדובעל רוזחל לגוסמ היהא ךיאו .יתכלה ישוקבש דע ךכ לכ שלח יתייה

 .םוי לכ ,םויה לכ טלמ וליק 50 לש אשמ

 רפסמ ''קולב,,ל יתחלשנ .םילוחה-תיבמ יתררחוש ,םירהצה רחא ,םוי ותואב

 םואתפ .ךייש ינא ודנאמוק הזיאל יתעדי אל ,דקפימה ירחאו יתמקשכ רקובב 8

 :יפוסב היהי המ יתעדי אל ינא !אוב :רמאו ,52 ודנאמוק לש "'ופאק,, ינספת

 ,בוט זיא'ס,, :ידוהי לש לוק יתעמש יזאו .הלהבה ךותב קמחתהל ילוא וא תכלל

 קסנולפמ רנכוב ידוהיה רוחבה .הרושב יתייה רבכו ,יתצר רהמישיח .'בוט זיא'ס

 יוג) עריאל DIN NW "ופאקה,, יכ ,ךרדב יל ריבסה (ןוירוג-ןב לש וריע)

 ונחנא לבא ,שלח דואמ התא .גאדת לא,,ו השק אל הדובעהו (היקבולסוכ'צמ

 יתתנ בושו יתועמד-רוקמ חתפנ ,הלא םירבד יעמושב .''דמעמ קיזחתש ,ךל רוזענ

 .הלאכ םישנאו הזכ ודנאמוק יל ונמדזהש ,'הל היידוהו חבש

 וזש ןימאהל יל השק היה .החוורל יניע יתחתפ ונתדובע-םוקמל ונעגהשכ

 תפסותב ךרפיתדובע דובעל 17 ודנאמוקב ליגר יתייה יתזפשואש ינפל .תואיצמ

 הלגע לולסמ לע .םישנא העברא לש תוצובק שולש םידמוע ונא הנהו .תוכמ

 לע התוא ףוחדל שי ,האלמ הלגעהשב .הלודג המירעמ םחפ התואלמל ונילעו
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 הלוע הלגעה .המרופטאלפ הנכומ םש .הנימי וא הלאמש היינפ דע םיספה

 דע ךכ .םיספה לא רשי דרת הלגעהש המרופטאלפה תא םיבבוסמ ונחנא .הילע

 :םידבוע לשיםלואל םומיח קפסל ידכ ,םיצע לש ןסחמל הלגעה oy םיעיגמש

 ךרעב היה קחרמה .ךילהת ותוא בושו .םירזוחו םחפה תא םיקירמ .תיזכרמ"הקסה

 םישנא ינש ,םיבייח ונייה ,וב ליגר יתייהש הדובעה בצק יפל .רטמ 3000

 העשבו םישנא העברא תאז ונישע ןאכ .העש יצח ךות ,הלגעה אלמל ,דבלב
 הלוח ינאש ואר הלגעל ילש םיפתושה .השקיאל תמאב התיה הדובעה .המלש

 ושגרתה .לומתא הלגנמ םע ילש השיגפח לע םהל יתרפיס .םילוחה-תיבמ יתאבו

 ,ךל קורשנשב,, .תאה לע ןעשיהלו דומעל קר ילע היה .דובעל יל ונתנ אל .דואמ

 ."ונתא דחי דובעת יזאו ;ברקתמ תרוקיבה ןמ והשימש ןמיס

 יפל רדתסהל,, םילימה תא יתעמששכ ,דקפימה רחא רקובב תרחמל

 .םוי לכ ןכו .52 ודנאמוק לש הרושב יתבצייתהו רהמ יתצר ,''הדובע-ודנאמוק

 אל רחא והשימ םאו .ליגרכ דובעל יתלוכיו יתמלחה.ילא ורזח יתוחוכ ה''בו

 ןליחתה םיבורמה 'ה ידסחב .הבוטייופכ ו''ח יתייה אלו ול יתרזע ,בוטב שיגרה

 ומיקה ונתדובעי"םוקמל דואמ בורק .בערהמו הדובעמ תולקה דוע ילע אובל

 ודנאמוק .ס.ס הזל וארקו .תרוקיבל .ס.ס יניצקל עבקיםוקמ שמישש ,שדח ףירצ

 הובגה ןיצקה לש ותושארב .ס.סה לש הדובע:תדעו בשומ םוקמ :רמולכ .הלטש

 תרוקיבל םינוממה םיניצקהמ ת''וחוד לביק ,הז ס'דרקר בשי םש .ס'דרקר םשב

 .םירעשב ודמעש .ס.סה ירמוש לכ ליבשב קרמ ריס םג ואיבה םשל .הדובעה לש

owםילודגלו "סופאק ,,ל םגו .ס.סה ליבשב רטיל 500) לודג ריסב הפק ולשיב םג  

 .(םירחא

 םשב ונלש "ופאק,,ה לא רבידש ,דחא ריסא ונילא אצי דחא םויש ,עריא

 'ופאק ,ה .שולש םייתעשל םישנא העברא ול ןתיש ,ס'דרקר רריפרשטפוהה

 הרבחה בור .םהל הכחמ המ תעדל ילב תכלל ובדנתה העברא .םיבדנתמל לאש

 םגו ,ןוצרייעבש דואמ םהש םהב ונרכה ,תועש 4 ירחא העבראה ובששב .ודחפ

 .ועמשמבכ וטושפ םיעבש

 ליחתמ ינא רחממ לחה :יל רמאו העבראה ןמ דחא ילא שגינ ,םיימוי רחא

 ןוגה שיא התאש ,ינא האור .ימוקמ תא ךל רוסמא ןכלו הנחמה לש חבטמב דובעל

 ול תודוה .(רבונאה דילי) למל היה ומש .הבוט ךל תושעל הצור ינאו דמולמו

 ויהש תוטומ ינשבו םיינשב) ריסה תא תאשל היה ךירצ .וז הדובעל יתלבקתה

 היה ךירצ ישילש שיא .יאדכ היה לבא ,דבכ היה ריסה םנמא .(ריסה ינזואב
 ונעגהשכו שומח .ס.ס רמוש יווילב ,ןבומכ ,ונכלה .ףכה תאו תוכנפה תא תאשל

 הרעק ונחקל ,ותוא ונחתפ ריסה תא ונדמעה ,ונרצע ,.ס.ס רמוש דמע םש ,רעשל

 ונקליחש דע ונכשמהו ונרגס .ול ונשגהו הרעקב ונמש ,אלמ ףכ Dy הכנפ וא

 ידכ ,(ןבומכ רדגל ץוחמ רבכ ונאצי אלו) יוויל ילב ךרד ותואב ונבש .םלוכל

 דחא לכ לביק ow ,''הללטשרדנמוק,,ל ונרזח .תוקירה תוחלצה תא תחקל

 בוט ,םייובשה לש קרמהמ הנוש היהש ,קרמ (רטיל 2) האלמ תחלצ ונתאמ

 םינתונ ויהש ,םירמושה ןמ המכ םע םירשק ונרשק ךכל ףסונ .ןיזמו םיעטו
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 ךכ .םחלייצח-וליפא םימעפ ,ץיבדנס DA םימעפל ,והשמ oy ond תוסורפ ונל

 םידידיל ,הנחמב ונלש םיבורקל .ךפיהל .םיבער ונייה אל רבכ ונתעבראש

 .םחלה ןמ ונסרפ ,םישלחלו

 ונתעברא לע :השדח הדוקפ ''רריפרשטפוהה,, ס'דרקר דקפ רצק-ןמז ירחא

 תואמ שולשמ רתוי הנומו לודג אוהש 3 ודנאמוקב הנחמה ןמ רקוב לכ תאצל

 תדוקפ יפ לע ,ותושרבו "ופאק,,ה תעידיב ,ודנאמוקה תורושמ ונאצי .שיא

 היה .הדובעב ונלחתהו הללטשרדנאמוקה תא ונחתפ .ונדבל ונכלהו ,ס'דרקר
andyידכ 3 ודנאמוקל בוש ונרזח .םילכה תא ץוחרלו סבכל ,לשבל ,תוקנל  

 יד ןוזמ ונל היה .םשגו חור ,רוקמ הברה ונלבס אל ךכו .הנחמל םתא סנכיהל

 .רומאכ ,םירחאל וקלחל 195197 וליפאו ךרוצה

 הנוב הנחמ תביזע

 ונעמש .םירבד יעטק ונעמש םג .ריוואב והשמ ונשגרה 1945 ראוניב

 בוקארק רבעל םיברקתמ םיסורה יכ ,לעפמב םידבועה םייחרזאה םינלופהמ

 .תיליע היזלשו

 -עצמאב םואתפ .תוצצפהה לכיםדוק .ולחש םייונישב ונשגרהו וניאר םג

 םימשה .בורקה טלקמל ץורל התיה הדוקפה .הקעזא תריפצ תעמשנ הדובעה

 לעפמה לע תוצצפ ולטוה םוצע שערבו םיילגנאו םיינקירמא םינוריווא וסכתה

 תנכס תורמלו המיענ הקיסומכ םינוריוואה:שער היה ונינזואב .ןבראפ .ג.א לש

 םיעוצפ ויה .ועגפנ םיבר םיניינב .המוצע החמשב תוצצפהה תא ונלביק ,תוומה

 ונעמש ,הנחמב ''םיקולב,,ב רבכ ונתויהב ,ברעב םג .(םייובשה ןיב םג) םיגורהו

 .הנחמה תא םיציצפמ ןיאש לע קר ונרעטצה .תוצצפההו םינוריוואה תולוק תא

 -תורדג תא ץורפנ למשחה תא וסרהיו הנחמה תא וציצפיש הרקמב יב ,וננכית

 ונייהשכ .הרק אל רבדהש ונרעטצה דואמ .םיבורקה תורעיל חרבנו ליתה

 םיטלקמ וניכה אל וליפא ."םיקולב,ה תא ונבזע אל ,הצצפה תעב הנחמב

 הצצפהה ירחא .םינלופהו םינמרגה ליבשב קר ויה הדובעב םיטלקמה .ונליבשב

 .דואמ חותמ היה בצמה .הדובעל ונאצי אל ,םויה תרחמל ,ראוניב 15-ב הנורחאה

 זוראי דחא לכשו הנחמה תא Dany ונאש ,''םיקולב,,ה לכב וזירכה ראוניב 1672

 דחא לכו לכוא לש הליבח דוע ןיכיו הליבח השעי ,ותטימ לש תוכימשה יתש תא

 זרדזהל רשכומהו םדוקה לכו םילענו םידגב ןסחמה ןמ ואיבה .םחל רככ לבקי

 ןכו ,(םיכורא םיליעמ ונל וקליח רבכ זא) ליעמו בוט רדווסב ,תובוט םילענב הכז

 .יאלמב םש היהש המ לביק ,חבטמב ''םירשק,, ול היהש ימ .לכוא יניינעב םג

 עדוי ימ .הכורא ךרדל ןוכיהל ונילע היה .םחל דועו רכוס ,האמח ,קינקנ ,רשב

 ומכ ,ונבלב רקנל תובשחמה בוש וליחתה ןאכו .היחיו הכזי ימ עדוי ימו ?ןאל

 ישנא ןה .םוקמ הזיאב אבחתהל ,רתתסהל ילוא ?תושעל המ :םיכרדבו וטיגב

 .הנחמה תביזע ינפל ,דקפימ ךורעל םילגוסמ םניא וליפאו דואמ םילהובמ .ס.סה

 אל ילוא ,''םילוחה:תיב,,ב רתתסהל בטומ ילוא :םידידיה:םיבורקה וניניב ונרביד

 ורמאש ויה .םתוא וליציו ואובי טעמ דוע םיסורהו ,הנחמהמ םילוחה תא ואיצוי
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 העידי ונלביקו הנחמה תא ונתאצ ינפל םוקמב ולסחי םילוחה תאש ,ךפיהל

 אל ףוסבל) םילוחה oy ''םיקולב,,ה תשש לוסיחל ןכומ לכהש תיאדו טעמכ

 וראשנ םילוחהו ושפנ לע דחא לכ וחרבו תאז תושעל םינמרגה וקיפסה

 המ שארמ תעדל היה לוכי ימ לבא .(ואפרתנו ולצינ םהמ םיבר ,וסנכנ םיסורהשו

 .ראוניב 17 םוי םירהצה ירחא דע ונלש תוקפסהו םישוחינה וכשמנ ךכו .הרקי

 ישנא ףלאכ ךרעב יווילב םידוהי 12,000 ךרעב ץיבונומיהנוב תאיצי ונאצי זאו

 ונחנאו םילהובמ ויה םה .הלפאו ךשוח לילב .שאר דעו לגר ףכמ םינייוזמ .ס.ס

 ,וניתורצל יד רמאי יד ומלועל רמאש ,ידש לא ןוילע לאל הליפתבו םידחפנ דואמ

 .ןתומכ ויה אלש

 םירוסיה-ךרד

 קחרמה המו ןמז המכ תעדל ילב ויתובשחמו וירוהרהב עוקש דחא לכ ונדעצ

 לקהל וליחתהש ויה .הכילהל עירפהלו ונל קיצהל ליחתה אשמה .ונרבע רבכש

 ףא לע רגפל וליחתהש ויה .םהיתש וא תחא הכימש ךרדב וקרזו םהילעמ

 אלש ימו םיסוס םע תולגע ויה ףא הליחת !המידק :םינמרגה לש םהיתוקעצ

 םתוא ולסיח ללכ-ךרדב ךא ,הלגעה לע הלע הכילהב ךישמהל לגוסמ היה

 הנחמה לש םיעובקה םיריסאה .ץיביילג הנחמל ונעגה תוצחב הלילב .היריב

 ונלכא ,חונל תוטימה לע ונבכש ,ונסנכנ .םיקיר ויה ''םיקולב,,הו והובזע רבכ

 -יחופת אלמ ףתרמ ואצמ .ןוזמ שפחל הנחמב טטושל וליחתהש ויה .םחלה תא

 .םח והשמ לוכאלו לשבל ידכ ,תונטק תורודמ ושעו םימב םתוא ומש .המדא

 תורשע וגרהו תויריו תוכמ וריטמה ,הנחמל .ס.סה ישנא וצרפ תורודמה רואל

 .תופייע בורמ הנישב ונעקשו תוומ-תמיא םיזוחא ונבכש .םידוהי

 ךרד הנחמה ןמ ונאציו ,תויריהו תוקעצהמ ונררועתה בוש רקוב-תונפל

 אמש דחפמ םיתבה תותלד תא ורגס ,ץיביילג יבשות ,םינמרגה .ץיביילג ריעה

 ,ןאכל ץופקנ הבה :ידיצל ךלוהה יל רמא .םירעשל בורק ונרבועב ,םהב ץרפתנ

 nad הדמע ow !אל ןפוא"םושב :יתרמאו ודיב יתקזחה ינאו .חותפ הזה רעשה

 תבכרה האלמתה ann wm תולעל ונילע ודקפ .םיקיר אשמ:יתונורק הבו

 ונעדי אל .םוקמיספא דע שיא 400-300יכ ןורק לכב ונפפוטצה .עונל הליחתהו

 .הקינחב ותמ םיברו םישלחה לע הברה עיפשה קחודה .םילבומ ונחנא ןאל

 רהמ :הקעצ העמשנ .הרצענ תבכרה .הזמו AM רעיל ונעגהש הע ונעסנ ךכ

 יתייה ינא .תוירי ועמשנ םואתפ .ץורל ונלחתה .רהמידרי ,לוכיש ימ !תדרל

paהעש יצחכ הפלח .שאריםירהל ילב ונבכש .המדאה לע וחטתשהש הלא . 

 יפל ,לגרב תכלל ונלחתהו ונרדתסה ,ונמק !רדתסהלו םוקל :הדוקפ ונעמש

 המ םיעדוי ןיאו םיניבמ ןיא הנהו ונביבס ונלכתסה .העודייאל ךרדב ,הדוקפ

 ןכיה .שיא ףלאכ רתויה לכל התע ונחנא הנה ,הנובמ ואציש 12,000 לכמ .הרק

 .תבכרה ןמ ונדריש רחאל הזה רעיב םש הרק המ ,יל עודי אל םויה דעו ?םלוכ

 .ס.סה ןיבל םניב קבאמ להנתהו וברקתה םינזיטראפש ורמא .תונוש תועומש ויה

 ורי .ס.סהש ורמא DANK .םינזיטראפל ףרטצהלו חורבל וחילצה םיפלא
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 .תווממ ולצינ ,המדאה לע םילטומ ונראשנש ונא קרו ,רעיל וסנכנשכ םייובשב

 לאיחי) הכילהל ינכש ילא הנפ ,בושו .ליגרכ ,.ס.סה יווילב תכלל ונכשמה

 sind ,הלילה תכשחב ןימי דצב ןאכ חרבנ :רמאו (אתא-תיירקב רג ,לצינש רודיא

 ,יתמזויב דעצ םוש השעא אל ינא !אלו אל יתרמאו וב יתקזחה בוש ינאו .רעיה

 קיזחאו יתוא םיליבומ רשאב ךלאו ךישמא ינא .תוומה תויהל לוכי הזה דעצה יכ

 םלואל ,תיב הזיאל ונתוא וסינכה .בושי:םוקמל ונאב .'ה ידיב ראשהו דמעמ

 םח קרמ ,הנובמ ונאצי זאמ הנושארל ונלביק ,תועש המכ רחא םש ,לודג

 ריע הזיאל עיגהל הלילבו םויב תכלל .תכלל ונכשמה .רקובה רוא דע ונראשנו

 .תירצונ היסנכ וזיאב םעפ ,רפס-תיב הזיאב םעפ .גג'תרוק תחת הלילב ראשיהלו

 הפמ תורסמנה תועידיב ונעמשש יפכ .ונרבעש תומוקמה תומש יל םירוכז אל

 ,יוניש לח עתפל .םינלופה יפב בלצורוו וא ''ואלסרב,, :הרטמה התיה ,ןזואל

 ונעגהש דע רחא ןוויכל ונתוא ליבוהל וליחתה .ואלסרבל םג וברקתה םיסורה

 םויב ונכשמה ,םשל ונעגהש ינפל ,םייתניב .גרובנסולפ הנחמ לודגה הנחמל

 .גג-תרוק בורל ונאצמ הלילב .תכלל

 אלש הארנ .גרובנסולפמ קחרה אל ונילע רבע םירוסיו רוק לש הליל

 ,עקרקה לע בכשל ונצלאנ .הכישחה תדר ינפל בושי:םוקמל wand ונקפסה

 ויהו .םתנשב ותמו ואפק .ומק אל רבכ םיבר רקובב .רקובה רוא דע ,גלשה לע

 םניא רבכ םה .תפכיא אל רבכ םהל הנה :םרמואב םהב ואניקש םישנא

 לכב יתלדתשה ינא לונתא המו .תומיענבו טקשב םהילא אב תוומהו ,םילבוס

 :ומצעל רמאי דחא לכש ,םחור תא קזחלו יל ביבסמש ,םישנאה תא דדועל ךרדה

 ידי ןפר ,אוהה ארונה הלילב ."םתלפמב הארנו היחנ ונחנאו ,רבגתנ ונחנא,,

 םיבלכ ומכ ןאכ וראשי ךיאו םיתמ:םירגפ וראשנ המכו ומק המכ רקובב יתוארב

 תקלדב ולח םיבר .םד וקריו ולעתשה ונתאמ םיברו ונמק ונחנא .ל''ר םיתמ

 .ועמש אל יתרבידש המ .ינורגמ הלימ איצוהל יתלוכי אל ,לשמל ינא .תואיר

 ילא רזחש דע בר ןמז רבעו לוקה ירתימ לע עיפשה רוקה .םינפב קנחנ לוקה

 רשפאש ,יל ורמא םיחמומ םיאפור .םייחה לכל דורצ יתראשנ לבא .רובידה

 םיכסמ ינניאו הצור ינניא לבא ,תודירצה תא אפרל ילואו חותינ תושעל

 TIN PY םיחותינל

 לש הנחמ תחא םעפו .ונומכ םיריסא לש םיעובק תונחמ AND ונרבע ונכרדב !
 | | .ןתוא וניאר אל ונחנא לבא .תוידוהי תונב

 לע ןושיל ונבכשו גג'תרוק תחת רוקמ yaw םוקמב ונראשנ דחא הליל

 םע םיעטו בוט קרמ ונל וקליח .ונררועתה תועש המכ ירחא .ליגרכ ,הפצרה

 בורק :אוה ירה ,ןזואל-הפמ רסמנ אוהו ונעמשש רופיסהו .בורל רשב תוכיתח

 ונייהש ונבצמ םתוארב .ילגנאה אבצה לש המחלמיייובש לש הנחמ שי ןאכל

 ,םיסוס ינשב תולבח wy :והשמ ושעו וטילחה ,םידלשכ םיזרו םישוחכ
 םידקפמל םילגנאה ורמא .םהב תוריל ךירצש וענכתשה םהילע םינוממהש

 ,הלילה ןאכל ואבש םיריסאל רשביקרמ השענ ,םתוא רובקל םוקמב :םינמרגה

 .ךישמהל חוכ ונל ןתנ הזה לכואה
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OYוקליח ''ימואלניבה םודאה בלצה,, לש םישנ .דנלדירפ ריעל ונעגה דחא  

 םיבושי ינש וליפאו (דחא םוי ונייה) דחא בושי ונרבע ללכ-ךרדב לבא .קרמ ונל

 .הפל לכוא לכ ילב (םימי ינש)

 לדוהי ייח וליצהש ,בוט-יוג לש םיילענ גוז

 ינניאש ,ריעב ףתרמ הזיאב ונבכש דחא הליל :וז הדוזיפא ינורכזב התרחנ

 ילש םיילענה :רמאו תושק חנאנ ,רודניא לאיחי ידיל בכש .המש תא עדוי

 ?ךישמהל ךרטצנש רקובב רחמ היהי המ .תכלל Ty לוכי יניא .ירמגל תועורק

 .לגרה תא םיטוטרמסב ףוטעל והשמ תושעל וניסינ . . .!ילש ףוסה היהי ןאכ

 תא ךל תתל ןכומ ינא ,רודניא ,עמש :רמאו ףתרמב ןכש וילא הנפ עגרב וב

 .תוחופנ רבפ ילגר .תכלל ךישמהל לוכי יניא ךכיזיבו ךכיןיב .ילש םיילענה

 יתטלחה NXT .היריב יתוא תימי לכ ,רמושל רמוא ,ןאכמ תאצל ךרטצנשכ רקובב

 הצור ינא ,דחא רבד קרו .ךליבשב םיילענה תא ינממ דירוהל לכות .תיפוסה

 יוג היה) ףזוי הארת :יכונא םגו וילא רבדל ליחתה לאיחי .םחל תסורפ :ךממ
 אלש םימי השיש-השימח רבכ הז יכ ,םחל ןאכ ןיאש ,עדוי ךמצע התא (היגלבמ

 ןיאש ,עדוי ינא ןוכנ ,ןוכנ :רמא אוהו ?םחל חקינ ןיינמ .םחליתסורפ ונלביק

 ,ןכ,, Wax ?םחל ךל המל ,תומת רחמ םא ,ףזוי :ותוא יתלאש .םחל ןאכ דחא ףאל

 ינאש שיגרהלו ond תכיתחב תאזכ הסיגנ ןתיל תומאש ינפל Ty הצור יתייה .ןכ

 . . .םחלה תא סעולו סגונ היה דציכ םיינישבו הפב םיגדה אוהו ".לכוא

 רמושה .וב הרי יכו דוע תכלל לוכי אל יכ ,רמושל רמא יגלבה .ונאצי רקובב

 וב ונקזחה ונחנא .ךב הריא ,ריעל ץוחמ היהנשכ !אל ןפוא םושב ןאכ :ול רמא

 ךלוה יניא :רמאו גלשב ץראל ומצע ליטה יזא .ריעל ץוחמ מ"ק ינשכ ונכלהו

 ,רבכ ונ :.ס.סה רמושל קעצו םיילענה יכורש תא ריתה Ty אוה !והזו ,דוע

 תא חקלו רהימ לאיחיו .םוקמב תמ שיאה .םירודכ ינש וב הרי אוהו ונקחרתה

 .ונתא דחי ךישמהו םתוא לענ םיילענה

 .תוביתנ-תיבל ונעגה ,45 ראורבפ תליחתב ,םוי 22-21 ךרעב לש הכילה רחא

 שיא 650-מ רתוי אל רבכ זא ונייה .שממ םיעסונ תבכר .תבכרל ונתוא וסינכה

 .הפיאו ןאל עדוי ימ יתבבותסה .ונעסנו ונעסנ .הנובמ ונאציש ,12,000 ללכמ

 600 ךרעב ונדרי .תבכרה הרצענ ,וניפל לכוא לכ אב אלש ,םימי השולש ירחא

 דע מ''ק השולשכ Ty ונכלהו .םינפב םייחיחור ילב וראשנ םישימח .שיא

 .גרובנסולפ הנחמל ונעגהש

 תוללעתהו תוכמ

 ''םיקולב,,ה דחאל ונסנכנש ינפל .םייובש םיפלא המכ לודג הנחמ הז היה

 ונתנ ,תחלקמו הצחר רחא .םיכלמ ןדעמכ ונכיחל היהש ךימס קרמ ונל קלוח

 ,הקותמ הנישב ונעקש .''קולב,,ל ונתוא וסינכה .םיילענמ pin ,םייקנ םידגב ונל

 גרובנסולפב וניליב .רוקו לבס לש םימי המכו םירשע INK התומכ ונעדי אלש

 םוקמל ונעגהו ונעסנ .שיא 600 ,תויאשמב ונתוא וחקל דחא רקובבו םימי המכ

 .גרבנרינל הכומסה גנילבורטרבוא ,שדח
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 ,רומג-יתלב בוזע תיב הז היה .תומוק יתש לש דחא ma היה ונירוגמיםוקמ
 הביבסב דובעלו רוגל ונילע היה הזה תיבב .רומגיאל גגהו תונולחו תותלד ילב
 תריפח ,הריפחב רקיעב תויהל הכירצ התיה ונתדובע .יצחו מ''קכ לש קחרמב
 .הפועתיהדשל חטשה תא pond ידכ ,הרושייו המדאה

 אוהש-ךיא ןיקתהלו גגה תא תוסכל ,ןיינבה תא רומגל ונילע היה הליחת
 .די םירי ,תוחחפ וא הינבה:תכאלמ עדויש ימ יכ , עידוה "ופאק,,ה .תותלד
 וב רוגל היה רשפאו ןקתוה ןיינבה םנמאו .םחל לש הלופכ הנמ ולביק הלא
 םחל היה וננוזמ לכ ןושארה ןמזב .םישדוח השולשכ םש וניהש .דובעלו
 היה אל .םימו ,עובשב םיימעפ - קינקנ תכיתחו הנירגרמ תכיתח ,(םארג 300(
 התיה אל .ונבכשו הפצרה לע שק ונמש .הפצרה לע ונשי .םילכ אלו חבטמ
 וליחתה םיניכה .הפלחהל םינבל ונלביק אלו .ונצחרתה אל .היצלטסניא

 ,אמצ ,בערמ ץוח .ונרשבב ולכאו םינוילימלו םיפלאל ונילע וברתה ,ץורשל

 היה שקה .ןושיל ונלוכי אל .תאזה םיניכה תכממ ונלבס - תוכמו השק הדובע
 . .םיניכה םע וילאמ םמורתמ

 ברעבו רקובב םח הפק תצק םוי לכ ונלביקו ןוחבטמ ונקתה ינשה שדוחב

 דימת שפיחש ,דחא היה ונילע ורמשש .ס.סה ישנא ןיב .םח לבא ,עורג קרמ הנמ

 ינא םג .םחריאלל ול ץיברמ היהו ויניעב ןח אצמ אלש שיא ,''ןברוק,, הזיא

 ןנחתאש גונעתה תא ול יתתנ אל לבא ,הנוגה הכמ ונממ יתלביקו םעפ "יתיכז,,

 ,יל ץיברה אוה .יאנג תולימ דימת ומכ רמולו תוכהל ףיסוהל לכויש ידכ ,וינפל

 וריכה םיריסאה ,רורחישה ירחא יתעמשש יפכ .םלש היה אל ולש גונעתה לבא

 ופיסוה םה .ןנחתהו הכבו קעצ אוהו וילע ולפנתה ,ואכדב והוספתו ותוא

 7 .והולסיחש טעמכ םינקירמאה םירטושה ועיגהש דעו וב ץיברהל

 ךרדב היה ,הנחמל הדובעהמ ונרזחשכ .עשר ותואב השעמ Ty ינא רכוז

 םידחא .םיבוקר םיחלק המכ OWI הפ וראשנ ,ליגרכ .יבארולוק וב ולדיגש הדש

 .לוכאל המ היהיש ידכ ,יבארולוק ופטחו הרושה ןמ ןיע-ףרהכ וצפק םיריסאה ןמ

 ותוא ספת הזה עשרה ךא .רודניא לאיחי םג םעפה היה םיפטוחהו םיצפוקה ןיב

 ול ץיברהו לפנתה עשרהו יבארולוקה תא דימ יל רסמ אוה .הרושל רזחשכ

 .הנחמל דע וב קיזחהל וכרצוה ירבח ינשו לפנש דע הלאכ תוכמ ולש הבורב

 חאה .תוטימ שולש ובו ,םילוחה-תיבב םש היהש דיחיה חאל ךלה אוה הנחמב

 .ויתרכה אלש טעמכ ותוא רקבל העש רחא יתאבשכ .הטימב בכש אוהו ותוא שבח

 ליבארולוקה ךל שי :ויה ילא ולש תונושארה םילימה לבא ,םיחופנ ויה וינפ

 .וחור יחתו ,יבארולוקה תא ול יתטשוה הבושת םוקמב

 גנילבוארטירבוא תא ונבזע ,ברקתהל םינקירמאה וליחתהשכ ,לירפא עצמאב

 .ואכד ןווכל תכלל ונלחתהו

 .םוי 12-11 ונכלה .וסנכנש 600 םתוא ללכמ ,םשמ ונאצי שיא תואמ שולשכ

 אל םימעפו לוכאל והשמ ונלביק םימעפ .הלילב םשייא ונלו םויב ונכלה בוש

 הצצפהב םעפ .וניתושפנ תא תויחהל תויונמדזה ינימ לכ ונלצינ .ונלביק

 וניאר .ונתאמ םוקמיקוחירב ונלש םירמושה ורתתסה ,םינקירמא םינוריוואמ
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 שיא םירשעכו הלגעה לע ונלפנתה .ןבל םחל ,שממ ond .םחל האלמ הלגע
 ינא םג .ונמוקמל ונרזח .תוירי ועמשנ דיימ .םחל רככ דחא לכ ףוטחל וקיפסה

 המ קר יל ראשנו ינממ ופטח ילש םינכשה עגרב וב לבא ,םחל ףוטחל יתקפסה

 : !הבוטל וז םגו ,דיה ץמוקב היהש

 הסומע May הרבע ,ואכד הנחממ הכילה:םוי תיצחמ טעמכ ונייהשכ ,םעפ |

 םיסיכה תא ונאלימו הלגעה לע ונלפנתה .טאל ול עסנ רכיאה .המדא:-יחופת

 תצק ונלכא ,הכילהב ונילע ודיבכהש ןוויכ ,ךכירחא ונקרז םבור .המדא יחופתב

 .םייופא-אל המדאייחופת

 ונכיש ואכדב .ואכדל ונעגה ,ברע-תונפל 4 העשב ךרעב ,לירפא שדוחל 27°72

 חונל ,יוה .חונל ונבכשו ,תומוק שולש תונב תוטימ תואמ ובו דחא ףירצב ונתוא

 ,הנחמל ונסנכנשב .דואמ לודג הנחמ - םייובש תובברו םיפלא ויה .חונלו

 םיכורע ודמע םיריסא תואמ .היבובריעה תאו הלהבה תא תוארל ונממותשה

 ונלש ''סופאק,,ה .ונחנא ונאב ןאכו ?המל ?ןאל .הנחמה ןמ תאצל ידכ ,תורושב

 דיל הצובק הבשי הפ .םיפלאו תואמ וענ וב ,לודגה שרגמב ונתוא וריאשה

 .תרחא הצובקל דחא Won קרמ וקליח םש .המדא:יחופת התלצו הנטק הרודמ

 ,אלפתמ ינא םויה דע ,םנמאו .ונתבוטל דחי ונלוכ תויהל ונרהזוה ונחנא

 .(תומוק 3 לש) תוטימ האמ ובו ףירצ ונל ונתנו ונל וארק הלודגה הלהבב ךיא

 .הטימב םיינש וראשנ םיטעמ קר .דחא לכל הטימ ונל התיה ונבור

 םיתמה ןויזיבו יחה-ןויזיב

 םיאור הטמלו םיכרצה םישועו םיבשוי .ארונ הזחמ יתיאר שומישה-תיבב

 .ןאכל ועיגה ךיאו םה ימ ,עדוי ימ .םיבלשומ םישנא ידלש ,םישנא לש תויווג

 םישנא תויווג תומוקמ המכב םג וניאר ךכירחא !םיקלא םלצ תא ךכ תוזבל

 םירדסמש םשכ .בחורב הרושו ךרואב הרוש .הרוש לע הרוש םירדוסמ םימוריע
 .שפנבו ףוגב ץוצרו רובש הטימה לאו ''קולב,,ה לא יתרזח .טלמ יקש

 ישפוח םדאל ריסא ייחמ רבעמה

 ''קולב,,ב ונלביק DX רכוז יניא ,ואכדל ונאוב תרחמל ,1945 לירפאב 2872

 םשב ידוהי .תישילשה המוקב יתטימל קותר יתייה .םחלמ ץוח ,לוכאל והשמ

 .(תורוש יתשב תודומצ-"םייתש תוטימה ודמע דימת) .הלעמל ינכש היה קינבוכורפ

 ויהש םיבוטה םייחה לעו ורשע לע יל רפיס אוה .הבאלמל ךומס הרייע דילי היה

 לוצליצ עמשנ םואתפו .ץיקהב םלוח אוהו הסיסגל בורק אוהש יתיאר .ול

 םלוכ לע .דקפימ רקובב ששב רחמ,, :זירכה ''קולב,,ה שארו ,די ןומעפ ,ןומעפה

 ."םילוחהו םישלחה וליפא תאצלו שבלתהל

 אל םבור ךא .דחוימ דקפימ הזש ושחלתה םישנאה .םידקפימל םיליגר ונייה

 .תויוצצופתהו תוירי ונעמש ,ךרעב 4 העשב לירפאב 29-ה ,רקוביתונפל .בל ומש

 להנתמ יכ ,ונל עדונ יזאו .דואמ םידחופמו םילהובמ ונייה .ועזעדזה תוטימה לכ

 ND" דקפימ לע .םינמרגה ןיבל ינקירמאה אבצה PA ,הנחמל ךומסב ברק
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 הנהו תונולחל םידומצ ונדמע .הטימהמ דרי היה לוכיש ימ .רבדל היה רשפא

 :ןבלילגד שוריפ המ ונעדי ונלוכ .''ןבל Sat הלעמל םש הנה,, :תואירק ועמשנ
 ינא .רקובב 11 העשב ךרעב הטשפ ןבלהילגדה רבדב העומשה .םיענכנ םינמרגה

 תויריה לבא .יתיצר אל ףאו ונתנ אל ''קולב,,ה ןמ תאצלו PINT דעב יתיאר אל
 ילגד הנה ,, :העומשה הרבע םואתפ .םיירהצה ירחא 5.00-4.50 העש דע וכשמנ

 חורב ול ססונתמ הובגה ןרותה לע תונולחה דעב וניאר תמאב וישכעו .''ןבל

 םיצאנה ןוטלש תחתמ םיאצוי ונחנא .הנחמה לש העינכ :רבדה שוריפ .ןבלילגד

 .םללחל תווממ םיאצוי םינקירמאה תחגשהב ןירוח ינב םישענו

 ,"קולב,,המ ונאצי .החמש לש תוזחמ ויה אל .תוקפואמ ויה וניתובוגת

 יתרזא .אל ו''ח וא רבדה ןוכנ םא ,םיחוטב תויהל וניצר .העומש לכל ןזוא וניטה

onyדואמ םישלח ונייה ונינש .רגניזלש ןימינבב יתשגפו ''קולב,,המ תאצי . 

 םש דמע םירטמ 20 לכבש ,הנחמה רדגל ונברקתהו הז לש ועורזב הז ונקזחה

 ובכש םיפיקז ינש :וניניע ומב וניאר הנהו .הלעמל דחאו הטמל ףיקז דימת

 יתרקיב .םינומש ינב םינקזכ ונכלה ,''םיקולב,,ל ונרזח בר ישוקב .תוירימ םיתמ

 -ומב יתיאר תמאב םא ,יתוא רקח אוהו הטימב לטומ היהש ,רודניא לאיחי לצא

 קיפסה םא ,חוטב יניא ךא ,קינבוכורפל רשבל יתצר .םיתמ םירמושה תא יניע

 .תובשחמב עוקש ידבל יתטימ לע יתבשי .תורחה תרושב תא ותומ ינפל עומשל

 אבא .ונלש הלודגה החפשמה לכמ ידבל יתראשנ לבא .םייחב יתראשנ הנה

 ,םיחאה ;הרוסמה תיב-תרקע ,הבוטה תינקדצה ימא ;לודגה דיסחה ןדמלה ,ל''צז

 ופרשנ ?םלוכ םה ןכיה ;םיכרה םידליה םינבה ,םהיתושנ ,םהילעב ,תויחאה

 המבו ?עודמ ?המל .יתראשנ ינא קר ינאו .תונושמ תותימב וגרהנ ,וקנחנ ,םייח

 .ירשבמ יתיזחש המו ונילע רבעש המ לכ לע םלועל רפסל ידכ ילוא ?ינא יתיכז

 :יל רמא דחא ןכשש דע .רוקמ חתפנ וליאכ ,תועמד יניע וגלז דציכ יתשח אל

 להכוב התא - דוקרלו חומשל םוקמב ?הכוב התא המ ?ךל הרוק המ !התא !ייה

 םיפלאה וחתפ ןבלה:לגדה הארנשכ ,ברעב 5 העשב יכ ,ןייצל יתחכש

 .רידא םערכ ועמשנש ,םייפכ-תואיחמב הנחמבש תובברהו

 שגרמ תמאב היה הז .ינקירמאה אבצה לש ןושארה לורטאפה סנכנ הנהו

 .םישנו םישנא ,םישבוח ,םיאפור ;קשנ ילב רבכ םבור ,תוכירדב וסנכנ םה .דואמ

 ונילא ורביד ;םינטק םידליכ וכב .תועמדבו תוקישנב ונילע ורעתסה םה

 ,ונלש םידליה םגתא וגאדת לא ,םיחא .םהיניבש םידוהיה - שידייבו תילגנאב

 ונל ונתנ םה !םכל גאדנ ,םכתוא אפרנ .בוט םכל היהי וישכעמ .ונלש םיחאה

 ואב לכ םדוק .וננעמל לועפל וליחתה םינקירמאה .תוירגיס ,םיקתממ ,דלוקוש

 טעמב וניליב םש ,ץחרמ"תיבל ונתוא וחקל .תויחאו םישבוח ,םיאפור לש םיתווצ

 ודבע םייתניב .היתשו לכוא םג ונלביק .יוטיחו הציחרב ונתוא וקינ .םויה לכ

 םינפבו ,םתוא ופרשו שרגמל הטימהיילכ לכ תא ואיצוה ."םיקולב,,ב הברה

 שובל דחא לכ ונלביק ,םייקנ רבכ ונייהש רחא .רתויב זע יוטיח ושע 'יקולב,,ה

 םינסחמה ןמ אצוה דוגיבה .שאר דע לגר ףכמ ,הדימה יפל רתוי וא תוחפ ,שדח

 םיניכ ןיא .וניניע הארמל ונמאה אל ''םיקולב,,ל בוש ונסנכנשכ .הנחמה לש
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 ?ונירוחאמ תוארונה תואלתה לכ םאה ?תאזה הכמהמ ונרטפתה תמאבה .םיעלותו

 .הירטנזידה תלחמב ונילח ,וניפ לא אבש לכואה לשב .השדח הרצ האב זאו

 לכמ םייוגו םידוהי ויה ואכדב) םישנא ףלא 13-12 ךרעב ותמ םימי המכ ךות

 לכוא ולשיב ,םיאפורה תוארוה יפל .לכואה תרוצ לכ תא וניש יזא .(תוצראה

 .שיא לכל תיאופר הקידבו ןוזמ תצק .םילוחל ומכ ןידע

 .םיטיווקסיב תצק םעו םימחל 2 םע ימצע יתררג ונתורחל ישילשה םויב

 שיאו .םולכ טעמכ לוכאל יתלוכי אל רבכ ימצע ינאש ףא דואמ הז לע יתחמש

 .םהלש תא ושע דחפהו לגרהה לבא ,רתוהו יד היה םחל .דוע ןיינועמ היה אל

 יתוא וחקל .יתפלעתה םתסה"דזמ .יניעל בבותסה םלועה לכ .תרוחרחס יתשח

 .ינורכזמ וחמנ וללה םייעובשה .םייעובש רחא ילא הרזח יתרכה .םילוחה:תיבל

 יאופר תווצ ידיילע יתאפרתנ לאל ATM .ןטבה:סופיט תלחמב יתילח הארנכ

 היה לכה לבא ,תויחאה םגו םהל ורזע םינמרגה םיאפורה םנמא .ינקירמא

 לכ ייחל םיארחא םתוא ושעו םתוא וריהזהש ,םינקירמאה לש ינדפק חוקיפב

 .ונתאמ דחא

 םיניינבב הארבהל םיאפורה םעטמ יתחלשנ ,םילוחה:תיבמ יתאצישכ

 לש קולב,, הזל וארק .ואכדב לודגה הנחמה לש תחא הניפב וצקוהש םידחוימ

 תומוק ילב תכתמ לש הטימ התיה דחא לכל .םיאירבמ - "םיטנצסלבנוקר

 יוארכ ,ןיזמ לכוא ונלביקו לכוא:רדחל ונכלה םויב םימעפ שגלשו הטימ-רלכו

 .וננתיאל טא:טא ונרזחו רשבו רוע ונמרקש דע .הלחמ רחאל

 הנחמה ןמ ''ובנגתה,, םה .תלוזה תחגשהב דוע תויהל וצר אלש םיריסא ויה

 המ וחקל םינמרגה יתבל וסנכנ :(ןבומכ ,םינקירמאה ואבש ירחא) הצוחה ואציו

 תמקנ תצק ומקנש ויה .םידוהיהמ דואמ ודחפ םינמרגהו וצרש המ ושע ,וצרש

 לש סומלובב תוללותשה וז התיה ללכ-ךרדב לבא ,םהיתוחפשמו םהיבורק

 תוירגיס תספוק תרומת .םינמרגה םע רוחסל וליחתה ךכירחאו .הייתשו הליכא

 תציחמב יתישע אל ינא לבא .הברה םיראלוד םיחרזאה םינמרגהמ ולביק

 ידכ ,ןכוהש הז הנחמ .גניפדלפ הנחמל יתעסנ ,הארבהה םותכ .הלא םידוהי

 .םהינימל "םייוג,, םע דחי תויהל יתיצר אל .םידוהיל קר םירוגמל יואר אהיש

 ,םינקירמאה ושע םירחא תומוקמל וא גניפדלפל ונרבעו ואכדמ ונאציש ינפל

 המישר וכרע םה .דואמ בושח רבד (סייבאר) סנילפ'צ םהיניבו םידוהיה םיניצקה

 וסיפדה .'וכו הדיל-םוקמ ,ליג :םיקייודמה םיטרפה םע םייחב ראשנש ימ לכ לש

 .םידוהיה ןיב ץיפהל ידכ ,ב''הראל םוחלשו םיבר םיקתועב תומישרה תא

 גניפדלפ
 ילכואל דחוימ חבטמ ןכוה .תדו הרבח ייח :םיירוביצ םייח ונגרוא גניפדלפב

 ,ןיליפתו תילט :השודק ישימשת ,הקירמאמ רקיעב ,עיגהל וליחתה .רשכ

 יברה לש ולעופ תא ןייצל יואר .הרהטיהווקמ ונב .שדוק ירפסו הליפת:ירודיס

 .הנשויל הרטע ריזחהל ידכ ,תויתדה תוגלפמה לכמ רתוי השעש ,גרובנזיולקמ

 ,םיצאנה ימיבומכ ,וכישמה םימכח:ידימלתו םידיסח ,הרותיינבמ םיבר דועב
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 תחת ונחנא ןיא וישבע ,עירתה ,םכתא המ .םלוכ תא גרובנזיולקמ ברה ררוע
 םיחינמ םכניאו תופרטו תולבנ לוכאל םיכישממ םתא המל ,םיצאנה ןוטלש
 ,רותב ודמעו ןיליפת תוגוז ינש ויה .ןושארה תסנכהיתיב תא םיקה אוה ?ןיליפת
 -ישימשת לביק הצרש ימו ןיליפת אצמנב ויה ,רומאכ ,ךכירחאו םחינהל ידכ
 .השודק

 וצלאנ םהידיב .םמצע םינמרגה וגאד רבכ הנחמה תובוחרבו םיתבב ןויקנל
 ינא .ונידימ ןבל םחל תסורפ ולביקשכ ווחתשהו ודוה םה .ןוחרסו תופשא תוקנל
 .סקצאש ברהמ ס"ש תודגא לכ ובו "חתפמהירפס,, דחא רמושמ יתלביק
 םויה יחה ,רנימי'צוד ןנחוי םע דחי יתיהש ירדחב .םחל תסורפ ול יתתנ הרומתב

 תבשב .הרות תצק דמלל יתלחתה .םישנא המכ דועו ,רגניזלש ןימינב ,םיקפואב

 םיבתכמ בותכל םג יתיסינ .בר ןמז ונידיב היה .עובשה תשרפ לע תוחיש וכרענ

 יתרכז ותבותכ תא .וקיסקמב המחלמה ינפל םינש הברה  יחש ,לאקזחי יחאל

 יתדרפנשב ,'ץירזמב קוחרמ לוקב ילא ארקש ,םינורחאה וירבד ,ל''ז יבא .הפילעב

 ינורכזב תורחאש התיה ותנווכש יתספת .''לאקזחי לש ותבותב,, :ויה - ונממ

 עיגי םהמ דחאש ,הווקתב םיבתכמ הברה יתבתכ .וקיסקמב יחא לש ותבותכ
 םיבתכמ-תפילח הליחתה םייחב יתראשנ יכ ,ול עדונש רחאל .היה ךכו .וילא
 ,ןניניב

 תדו הרבח ייחב ליעפ השענ ינא

 זא היה) תונחמבו ץראב טטושל עסנו גניפדלפ תא בזע רגניזלש ןימינב

 גניפדלפל רזחשב .דועו ןזלב-ןגרבב היה .םירכמו םיבורק wand (ריעצ רוחב

 יתייה .הזה רדחב ,ןאכ אל ךמוקמ :יל רמא ,הרות יניינעב יתחישל םעפ בישקהו
 דחאו דלפסרגב INN :"הדוגא''לש םיצוביק ינשב ילגנאה רוזאב הלא םימיב

 .םש ינחור ךירדמכ ךמוקמ .םייתד תוריעצו םיריעצ שי םהבו ,ףוהסגנירגב

 היה ל"ז ויבא .ןילופב רדנסכלא תבישי ,דימלת היה ןימינב יכ ,ןייצל יתחכש

 הראשנ לבא ,תוינוליחל ספתנ רבכ ,ןימינב ,אוהו ,הצבונסוסב רדנסכלא ידיסחמ

 .תיתרוסמה תודהילו תדל הדהאהו הקיזה וב

 .דעווה םע תורכיה ונישע .דלפסרגב ץוביקל יתעגהו גניפדלפ תא יתבזע

 ץוביקב תדה ייח תא ןגראל יתלחתהו דעוול יתוא ופריצ תניינעמ החיש ירחא

 םיריס המכ ונרשכה .תיברעו תירחש ןיינמב ללפתנ ov לכבש יתגאד .''דוחיא,,

 ונל היה אל רשכ רשב יכ ,רשב ילב לכוא ונליבשב לשבל ונלחתהו חבטמ"ילכו

 ונוניכה תבשיברעב .רשב תליכא לע רתוול םינכומ ויה אל ץוביקה ירבח ראשו

 םירבחה Dawa אל oa ,תבשב ללכב ולשבי אלש יתלעפ .הכלהכ תבשל לכואה

 םעפו תווצמהיירמוש םישנאל ברע לכב הרותב רועיש יתתנ JD .םיישפוחה

 .ץוביקה ירבח לכל החיש עובשב

 םג .תונבו םינב שיא 12°79 דלפסרגב םייתד םיריעצ לש הצובק התיה

 "בקעל תיב,, ןויראנימס לש תוכינח יתש םתאו .תאזכ הצובק התיה ףוהסגנירגב

 ונשגפנ .רצנש לחרו דרלגנא הקבר .רדיינש הרש לש תודימלת ,בוקארקב
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 ידיל ונאבו ץוביקה ךותב ונלש תוצובקה לעו ץוביקה לע ונרבידו ונתשולש
 הנחמל העסנ דרלגנא הקבר .דוחל ידרחרתד ץוביק דסייל שיש ,הטלחה

 לבייל 'רמ קוזיחו דודיע הלביקו ,טרופקנארפל הכומסה ,םייהצלז וא םייהסלייצ
 ונכוהש ,העדוה ונלביק ANAT רחאל .הנחמהידעו רבח היהש ,ץיבסוקניפ

 םוי .הזכ ץוביק דסייל רשפא םהב ,ינשה לומ דחא קוידב םיתב ינש ונליבשב
 דוע ופסותינ ךכ-רחאו שיא 8 לש הצובק דלפסרג תא הבזע ,רקובב םכשה ,דחא

 םשארב .תונבו םינב דוע ונילא ופרטצה .תאזכ הצובק התיה ףוהסגנירגב םגו .4

 םויכ םייחה ,היחא ?oy) “APY תיב,, ןויראנימיסמ איה oa ,ץיברוה הקבר

 רדנסכלא ידיסח יבושחמ בוקארקמ ץיברוה יכדרמ יטאמ 'ר לש ותב ,היגלבב

 לבייל 'ר םע ץוביקב ךכירחא הנתחתה איה .ל''צז רוגמ יברה לש ונתוחמו

 םדבל וראשנו האושה ינפל םיאושנ ויהש םג םהיניב - םירוחב .ץיבסוקניפ

 ,תונבל קר ,םירוגמל דחא תיב .םיתבה ינש תא ונידיל ונלביק .תורוחבו םינוגע

 ונכפה - םינמרגל קדנופכ ןכ ינפל שמשמ היהו רתוי לודג היהש ,ינשה תיבהו

 .דומילו הליפת םוקמו לודג לבואירדח םג ונל היה .םירבגל םירוגמ:תיבל ותוא

 -םוי טעמכ םירועיש ינש יתתנ ,ץוביקה Man לכל ינחור להנמו ברכ ,ןטקה ,ינא

 דומלתב INK רועישו ,דחי תונבו םינבל May קודקדו Pwd דחא רועיש ,םוד

 השרד םיירהצב תבשב םימעפלו הדועס לכב טעמכ יתשרד תבשב .דבלב םינבל

oaידרח ץוביקל ץוביקה תא ונכפה טאליטאל .הנחמל ץוחבמ ואבש ,םיחרואל  

 ינשל ףסונ .קשמ םג היה הזה ץוביקל .''םייח-ץפח,, םשב ל'אפל ותוא ונפריצו

 בורקה רפכב ונפלחהש ,םיריזח וליפאו תופוע ,םיסוס ,תומהב םג ויה ,םיתבה

 .תורחא תומהבל ,דחא רכא לצא

 .תמגוד ץוביק ייחל לגרתהל ונלחתה .תוריפו תואובת םהבו תודש םג ויה

 puna תודובעל ונאצי םוי לכ .וילע ונעמשש ,לארש"ץראב ''םייחיץפח,,

 .דומילב ונקסע םיירהצה ירחא .לכואו רוביצב הליפת ירחא ןבומכ .תודשבו

 םיפיעס המכ דחא רבח דמלי ,ץוחב וליפא ,הדועס לכבש ,עובק גהנמ ונגהנה

 ריכהל םישנא וליחתה טאליטאל .ןיינמב ןוזמה תכרב ינפל ךורע ןחלוש רוציקמ

 ונכש ,ןכייפילע-ףאו .םיאושינו ןיסוריא תוחמש גוגחל ונלחתהו הלא תא הלא

 ךיאו ,וכלה ,םניאש םיבורקה תא חוכשל רשפא תולקב אל .תובצעו הגות ונכותב

 .הגותב םיברועמ ויה םיגחה וליפאו .וכלה

 ,גח שדקתה ליל ,ןושארה לילב םייהסלצב ''םייח:ץפח,, ץוביקב חספהיגחב

 ינש ידיל .רדסה תא יתלהינו שארב יתבשי ינאו םיכורע תונחלוש דיל ונבשי

 ברה םג.ח''ת ידוהיו עודי רפוס ,הקירמאמ אבש ,ןמדייז ללה ר''ד ,דובכייחרוא

 הדגהה לש הקסיפ לכ לע mn MAT יתרמאשכ .הקירמאמ עיגהש רטנרלגלוו

 יתלאש - ?הנתשנ המ ,ןבה לאוש ןאכו' יעיגהב .םלואה לכב רומג טקש היה

 ונחנא םויהו ,תוישוקה תא לאשי ןבהש גוהנ היה דימת ,תועמדמ קונח לוקב

 תא לואשל ידכ ,םניאש םינטקה ,ונלש םינבה הפיא ,ןבה הפיא :םילאוש

 -ירבדב יתלחתהו ,יב יתרזח דימ .םלואה לכב תישירח הללי הרבע - תוישוקה

 םיחמשמ םירבדב השקה םשורה תא חיכשהל דואמ יתצמאתה .הווקתו םימוחינ
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 ."םדימ ונליצמ ה''בקהו ונלו וניתובאל הדמעש איהו,, תרישב דחוימב ,הרישבו
 םיענה אוהו רדסה תא ךורעל רטנרלגלוו בר תא יתדבכ רדסה לש ינש לילב

 .ינשה רדסה תא וירבדב

 םינושארה םירבח השימח ונחלש ,לארשיץראל "'ב הילע,, הליחתהשמ
 .רתוי םעפ לכ האלה ןכו ץוביקהמ

 היפוס תויחאה ויה ,םש יתוהש ןמזב דלפסרגל ואבש תויתדה תונבה

 ינא .ט''ענב יכדרמ 'ר ןואגה תודכנ ,הזרדו לאינד םהרבא 'ר תונב ,דירפ םירמו

 ,רנימי'צוד לאומש 'ר ידידיו ,ש"עומע 'יחתש יתשא איה ,םירמ Dy יתסראתה

 ונתחתה ךכירחאו היפוס תא השאל אשנ ,גניפדלפמ םייהסלצל רוקיבל עיגהש

 םע ,תידוהי-הגייפ ןתוחא IX DW הרגש םוקמ ,הינמרגב ילגנא רוזא ,ץינואקב

 .קילג לארשי 'ר הלעב

 | וקיסכמל העיסנ

 ,םש עקתשהל לארשיץראל תולעל התיה םייחב יתרטמו יתפיאש םנמא

 םייתניב יכ .ומשגתה יתופיאשש דע הברה םינש ךרא רבדה לבא ,יתיב תא תונבל

 .והשמ הרק

 ,םירשעה תונש ףוסב ןילופמ Maw ,םינש עשתב ינממ לודגה לאקזחי יחא

 םש יח אוה .וקיסכמל םיכרד-אל םיכרדב לגלגתה ,ינלופה אבצב תרשל אלש ידכ

 םשל איבהל שקיב ,םישולשה תונשב ,המחלמל ךומס .הבוט הסנרפבו דובכב

 :האושב ודבא םלוכו המחלמה האב .ודיב הלעש טעמכו החפשמהמ pon תוחפל

 .ותחפשמ םע וקיסכמב יח אוה .םהיתוחפשמ םע תויחאהו םיחאה ,םירוהה

 ותחפשמ ןדבואמ הברה לבס ,דחוימב ,אוה לבא .סולרק םנבו לטיג ותשא

 .ונלוכלו םירוהל הלודג הבהאב רושקו דואמ רוסמ היה דימתמו זאמ .הפינעה

 לכו זגורמו בוצע רדוק ךלוה אוהש ,וקיסכמב יתויהב ,ךכירחא םישנא יל ורפיס

 ראשנ ונתחפשממ והשימ םא רקחו לאש ,שפיח ,המחלמה ירחא ףכית ,םוי

 ,ןייטשנטביל הכלמ ותסיג ,סרודנוה בוחרב ותונחב וילא האב דחא םוי .םייחב

 המישרב .ואכדב DMN וראשנש םידוהיה תומש תמישר הדיבו ,הבאלממ איה םג

 לש תושגרתה ann ףלעתהו קועצל ליחתה - יח ינאש ,שרופמ ימש תא ואצמ

 רשק שפחל ,ץרמ בורב ,ליחתה הז עגרמו .ותרכהל רזחו םימ וילע וכפש .החמש

 .וקיסכמל אובאש לוכה תושעל הצורו ילע עדויש ,יל עידוהל תוחפל ידכ ילא

 ''דנוב,,ה לש טעטימאקירעטעבראמ וירבח לא קרוירינל ןופלטב רביד אוה

 שיש ,םייטרפ םישנאל דועו ס''איה תרבחלו (16 ליגמ "יאדנוב,, היה אוה יב)

 Manna הליעפ התיהש ,''ארנוא,, OY Wp םהל

 ''ץיצפה,, אוה וניניב קודה רשק רשקנו םיבתכמ ונממ לבקל יתלחתהש דע
 רשפא :ינויכראב ילצא DATION םיחנומ םה הזה םויה דעש ,םיבתכמב יתוא

 אוה .הבהאו ךור ,םיעוגעג אלמ לודג ישונא בלל ץרמנ יוטיב םהש ,רמול

 המכ חונא ןאכו וקיסכמל אובאו וילע םחראש תורצפהו תושקב ילע ריתעה
 באוכה ובל לא יתוא ץוחלל :םייחב תחא הפיאש ול שי .םדא-ןבכ היחאו םינש
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 ,לארשייץראל תולעל יתרטמש עדוי אוה .םייחב בוט יל היהיש גואדל ךכירחאו

 הלאכ תורצב םשל עסאש הצור אוה PX .וישכע אל לבא .דגנמ דומעי אל אוהו

 התיה אלו םילושכמ ופיסוה םה םג םילגנאהו תורצ םיברעה ומרג 40-ה תונשב)

 םג חווירב לוכה ול שישו ,החוור ץרא ,וקיסכמל אובאש םייתניב .(הדובע

 יתרפריפ ינאש תעב רבצשו ול רשא לכמ תונהיל האלמה תוכזה יל שישו יליבשב

 ap תצקמה ןמ תצקמ טטצמ ינא .םיצאנה לש םהיפגמ תחת ,תוומהו םייחה ןיב

 .ילא חלשש םיבתכמה

 יתטלחהו בל תומימתו הבהא לש הזב זע םרז לומ שלח ימצע תא יתאצמ ינא

 .וקיסכמל עוסנלו ותעצהל תונעהל

 קילג הגייפו לארשי תיבל ץינואקל יתעסנו םייהסליצב ץוביקהמ יתדרפנ

 םייהסליצל ונרזחו םירמ התוחא םע יתנתחתה ow ,(לאומש:תירקב םייח םה)

 ונתעיסנל השורדה תריינה לכו תונוישרה תא לבקנש דע תיטרפ הרידב

 ,דואמ חמש אוה .ןתחתמ ינאו ידבל ינניאש ,יחאל יתעדוה םייתניב .וקיסכמל

 דוע הינמרג תא ונבזעש ינפל .הליבשב םג תוריינ רדסל ידכ ,בר ףסכ ול הלעו
 רנימי'צוד לאומש םע-הפוס - קילג עגייפו יתשא לש םתוחא תנותחב ונפתתשה

 םימדה-ץרא תא ונבזע 1946 ינוי שדוחבו .הבאלממ (קרב:ינבב םויה םירג םה)

 לבקל ידכ ,םישדוח השולשמ רתוי וניהש סיראפב .סיראפל ונעגהו הינמרג

 ןמזה לכ היהש ,םכח דימלתו דיסח ,עשוהי יחאש יל עדונ םייתניב .תוריינה לכ
 ירחא ול חקלש ותשא םע 'זדולב אצמנ אוה .םייחב ראשנ ,ריביסב םיסורה לצא

 אובל םיננוכתמ םהשו ,ןאזורמ ןא'צוב הירא 'ר דיסחה תב לדארפ :המחלמה

 םה .ותשאו יחא םע ונשגפנ סיראפ תא ונבזעש ינפל ןורחאה שדוחב .סיראפל

 םידוהי לש תופתושו ץוביק ןיעמ םש היה .סיראפל בורק ןמר'זןסב ונכתשה

 יחא) הקירמאל םתצקו ,לארשייץראל םבור ,העובקה םתעיסנ ינפל םידיסח

 ויה .תפרצמ הינואב ונאצי רבוטקוא שדוח עצמאבו .(קרב"ינבב םייח ותשאו

OWועסנש ,תפותה שאמ םילצומ םידוא .ברח:יטילפ םידוהי םיפלא ילואו תואמ  

 .ב''הראל

 ירוביצ ןקסע ,ותשאו יכדרמ םהרבא - ןייטשקא תחפשמ תא ונרכה םש

 הצרמו רוספורפ אוה םויהש ,המלש (הווצמ-רב רחאל ,דלי (TX םנבו ותשא ,יתדו

 .לתבכעתה קרוייוינב .וקיסכמל עוסנל םה םג וננוכתהש ,ןליארב תטיסרבינואב

 Mw היח הדוד ,ה"ע ימא תוחא Waa ונחראתה ,ק"שצומ דע יעיבר םוימ

 ,רז.ל.ש רוספורפ (םייחב וניא רבכ אוה תעכש) ח''לדבי דידי םע םג יתשגפנ

 והשמ רדסי אוהשו קרויוינב ראשיהל יל עיצהש הטיסרבינוא הבישי ןקיד

 םוקמ ,סקנורבב "ריעצה לארשי,, תסנכה:תיבל יאובב ,ק"שב na .יליבשב

 ,תסנכה-תיב לש שאריבשוי (תילגנאב) יתוא ךריב ,העובק תללפתמ התיה יתדודש

 עסונ המלו .(היהש-ררתיה) ''לגיל,, היהאש יליבשב רדסל Join אוהש יל רמאו
 לוקיסכמל ינא

 ֿבכעתה ןוריוואהש ירחא .וקיסכמל הסיטב קרוירינ תא ונבזע ק"שצומב

 .םיירהצה-רחא 4 העשב ,1946 רבמבונל ישילשב וקיסכמל עיגה ,סאסקטב
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 :הפועתה:הדשב (ה"ע) עדאב יתוחאו יחא ןיבו יניב השיגפה תא ראתל השק

 ונסנכנ .היבוברעב החמש לשו יכב לש תוללי ,תועמד ,תוקישנ ,םיקוביח

 הלאמ ,תויטרפ תוינוכמ רשעכ Ty ונתוא ווילו יחא לש תיטרפ תינוכמל

 ונעגה .רקובב רשעב עיגהל ךירצ היה ןוריוואהש ,רקובה ןמ ונל תוכחל וראשנש

 תא ולביק 'ב המוקב תילעמהמ ונאצישכ תילעמל ונסנכנ ,23 רפסמ הבוק בוחרל

 ישנא םגו יתוחא לשו יחא לש םירכמו OMAN ,םידידי :םישנא תואמ המכ ונינפ

 הרידל ונסנכנ 'םיאבה םיכורב,, תוזרכבו םייפכ-תואיחמב .וקיסכמב הבאלמ

 ,םישדח בלחלו רשבל לכוא-ילכ תוכרעמ יתש וליפאו תרדוסמו תטהורמ ,הפי

 םכילעיםולש ירפס ונל ןתנש .יחא ןב (ה"ע) סולרק תנתמ ,םירפס oy ןורא

 ,די תכאלמ ,םירכו תרדוסמ הטימ ילכ םע תוטימ רדח .השדקה oy ץרפ .ל.יו

 הז ימ לש יתנבה אלש ינא .לטסירק םירמ יתשא DW - .ק.מ תויתוא תורופת הב

 רתויו הב רשא לכו הרידה ךלש הז לכ :יל רמא אוהו יחא תא יתלאש ,הז המו

 MND המכ לש הדועסה הכשמנ !חוכשל רשפא-יא הזכ םויו וזכ םינפ-תלבק .הזמ

 יתרזח ,ןיליפת חינהלו ללפתהל ידדצ רדחל יתסנכנ םייתניב .שדחה ונתיבב שיא

  .תוקישנו םיקוביח בושו הכרב:ימואנו ''םייחל,, תויתש וליחתהו

 וקיסכמב - הנש םירשעל בורק
 תיזנכשאה הליהקה דיל .הליהק ייח ,רוביצ-ייח םש ויה וקיסכמל יעיגהב זא

 לודגה .שידיי רפסיתיב .1 :םידוהיל םיימוי רפס-יתב העברא ויה ''לארשי יחדנ,

 ;תונבו םינבל יתד רפס-תיב הז היה .ולדוגב ינש ''הנבי,, רפסיתיב .2 ;םלוכבש

 לש שידיי רפסיתיב DA ךכירחאו .4 ;תירבעב - תירבע ''תוברת,, רפס תיב 3

 .גלזמה הצק לע תירבע םג ודמלש ,םיאדנובה

 תיב,, ,''לארשי,, םיחא-תדוגא ,''לארשי"יחדנ,, .תסנכ"תב המכ םג ויה

 ברה .תידרחה תודהיה תניחבמ הבוזע התיה ןכייפילעיףא .''םייחיץע,,ו ''קחצי

 רפס-תיב תא דסיי ,אטיל תבישי ידימלתמ ,ןילפר .ש.ד ברה ,וקיסכמ לש ישארה

 ייתב ראשבכ שאר יוליגבו םיעטק אל) שדוקה תרהט לע ך"נת ודמל םש ,''הנבי

 ץוח ,שאר יוליגב תכלל היה רוסא .םייתד םידוהי ויה תורומהו םירומה .(רפסה

 ללבל ועיגה אל תאזילכ םעו (םייוג ויה םירומהש םייללכה םידומילה תועשבמ

 .הפילעבש הרותה דומיל

 לב םדוק ''םייח"ץע,, תסנכה-תיב לש תחלשמ ילא האב ,םימי שדוח רחאל

 הריד רובעל יב ריצפהל וליחתה ךכירחאו חחושלו רבדל ,תורכיה תושעל

 ברל היהאש םיצור םה .םש םירג םידוהיה בורש עבור ,"המורדופיהיהינולוק ,,ב

 רלעבה oy דומלל תותבשבו םהלש םילודגה םירוחבה םע דומלל םלצא מ"'רו

 ירחא ,םירוחבה םע דומלל קר םייתניב יתמכסה ינא .םהינפב שורדלו םיתב

 יל חונ היה אל תמאב יכ ,םשל רוקעל יתטלחה המ-ןמז רחא .ןוכיתה תועש

 לכב .ןקאוצימ בוחרב םשל יתרבע .ריעה זכרמב םיגחבו תותבשב טרפבו ,רוגל

 הדוהי 'ר ןואגה ברה םוקמב תובא יקרפב ,עובשה תשרפב רועיש יתדמיל תבש

 ואצי ,תותבשב הזה רועישה .ב''הראל רזחו זא דע םש דמלמ היהש ,ל"ז רברב
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 סומולא הינולוקמ לגרב ואבש םישנא ויהו תובוט וילע ורבידו ןיטינומ ול

 הלא ןכ .םירוחבה םע ת"פג ירועיש יתנגריא ןכ .יחקל תא עומשל וקנלופו

 ואב ,םיינוכית רפס"יתבב ןאכ ודמלש הלא ןכו ב"הראמ תובישימ ורזחש

 .דומלל םיירהצהירחא

 ''םייח-ץע,, תא בוזעאש ינממ שקיב XW ןילפאר ברה םע ונשגפנ םייתניב

 -ינב לכל הבישי םיקהלו רתוי לודג רבד ןגראל שי .םירוחבה םע םירועישהו

 'רחאל הבישי ונדסי יכ םיידוהיה רפסייתב לכל ונמסריפ .ונישע ךכו .ריעה

 ופסותינ ךכירחאו םידימלת 40 ךרעב ומשרנ .''לארשיזרוא,, םשב םיירהצה

 .ארמג ףדו תוינשמ קרפ דומלל שיש ,ולגרתה טאליטאל .םירחא דוע םהילע

 חולשל ונגאד םהמ .הבוט הנבהב 'סותו י'שר ארמג ףד דומלל ועיגהש ויה

 .דועו ''תעדו הרות,, ןילרב םייח 'ר תובישיל ב''הראל

 -תיבב םירועיש תתל םג יתוא ןימזה ,ןילפר ש''דר ,וקיסכמד ישארה ברה

 .רעושמל לעמ יתחלצה ךכבו ,תודהיה ךרדב רעונה תא ךירדהלו ''הנבי,, רפס

 המלש םג .םיובנירג םהרבא ,ךירדמה םע םשד אביקעיינב תעונת םג הזב ורזע

 םידימלתה ןמ היה ומצע אוהו הזה רעונב תוחוכ הברה עיקשה ןייטשקא

 וכנחתנו ולדג תונבה .הנשושו הנח ,תונב יתש ונל ודלונ .ילש םינושארה

 .תודהיה ךרדב

 יתמ .''יתיבל יכנא םג השעא יתמ,, :ונמצע תא ונלאש ,יתשאו ינא ,ונחנאו

 דע .רחא בוכיע היה םעפ לכ .ונלש הנורחאה הנחתל התיבה בושנו רבכ עסינ

 ךכו לארשיב דומלל mmx חולשל ונטלחה ,12 ליגל העיגה הריכבה ונתבש

 ןח אצמת ץראהו ץראב םלקאתת איהש ,ונמצעל ונראית .ונא םג תולעל ץלאינ

 .וקיסכמ תא בוזעל םיצלאנ ונמצע תא הארנ זאו .רבכ רוזחת אל איהו .היניעב

 ןהיתש הנשושו הנח .היינשה ונתב תא םג ונחלש םינש שולש רחא .היה ןכו

 ונעגהו ה''כשת זומתב וקיסכמ תא ונבזע ונחנאו ,''סניפירפכ,,ב אנפלואב ודמל

 .השודקה ונצראל ,ונצפחדזוחמל

 ב"ושה ולצא רקיב םעפש ,קרביינבב רגה ,עשוהי 'ר יחא ןאכ יל רפיס

 :יחאל ב"ושה רמא .ינממ ש''ד ול רוסמל ץיבונולבי ?apy? pny 'ר ,וקיסכמר

 םהרבא לע ,"ןרחב WY רשא שפנה תאו פ"הע י"'שר ירבד םימלוה ךיחאל,,

 אל אוה DANK ומכ ףסכ לש שוכר םנמא 2D .םישנאה תא רייגמ םהרבא :ויבא

 ."והומכ ןיאש תודהיל תושפנ השע לבא ,השע

Tyתסנכה:תיב תלהנה ונדובכל התשעש ,הדירפה תביסמ תא ןייצל ילע  

 'ר לודגה ןואגה ברהו ןילפר ברה ,םיישארה םינברה ינש הב וחכונו ''םייח:ץע,,

 דידי םג .םינש הברה ץיבוהורדו בלסירוב תליהק לש בר היהש ,רודגיבא בקעי

 Daw דמילש גרבדלוג ?apy 'ר ברהו םיובנזור - א"רו גרבשרה מ'יאר םינברה

 ברה רמא וז הביסמב .ארמג AT ברע לכ 15 ןטקוי בוחרב תסנכה:תיבב הברה

 לצאו הכלהירבד ךותמ אלא רטפי לא ורבחמ רטפנה,, :ראשה PA םיובנזור

 ,אוה םעטה יכ הכלהרבד ןאכ דיגהל ךירצ Px לטסירק דוד 'ר ברה ונדידי

 רוחב לכ בוחרב האורו ךלוהש הכלה-רבד לכ וקיסכמב ןאכו .והרכוז ךכ ךותמש
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 .םתוא ורכזי םלוכו אוה ודימלת אוה ,ולש ארמג ףד דומללו ארמג חותפל עדויש

 ינא המל :לאשש ימ הביסמב יתוא לאש ,ץראל יכרדב ,קרוייוינב יתייהשכ

 יתרמא ,(תידרפסב ידוהי) אידוכ יל ורמאש ללגב ילוא .החוורו הבחר ץרא בזוע

 ,אידוכ אורקל ולכוי Ty ילש םידכנלש יתעדי וליא :רמולכ .ןוכנה אוה ךפיההש

 הצור ינניא ,ךכב חוטב יניאש PND ךא .וקיסכמ תא בוזעל רהממ יתייה אל ילוא

 .ןאכל יל רשא לכו ינא יתאבו יתבזע ןכז-לעו .םש ישילש רוד םיקהל

 וקיסכמב רוקיבל ונמזב היה ,לארשיל ישארה ברה םויה ,ןרוג המלש 'ר ברה

 ,לארשיל אובאשב יל רמא זאו ,תורכיה ונישע .לארשי תנידמ לש תורגיאה ןעמל

 אוה יתאבשכ .היה ןכו (ל''הצל ישארה ברה זא) ולש תרגסמב יתוא לצני אוה

 .םויה דע ליעפ ינא םש ,תיאבצה תונברב חרזאכ יתוא סינכה

 (רורחשה רחאל תונורכזו םירוהרה) ץיבונומ-הנובב הרבח ייח

 ינפב םלוע היה ''קולב,, לכ יכ ,הנחמב םיירוביצ םייח לע רבדל רשפאייא

 .''קולב,,ב ונלש רצה גוחמ והשמ רוכזל הסנא קר ינא .ומצע

 -יתלב חרואב הצובקב ויה .הדירפל ביבסמ הזכרתהש ,הצובק ונל התיה
 Don דימלת היהו ''הבישי,,ב דמל ותוריעצב .'זדולמ ידוהי זייר לדנעמ :ימשר

 וליפאו תדב רבדל דואמ ךשמנ לבא .סרוקיפא השענו ץימחהש ,ףירח ,חקיפו

 ,םייחרזא םייחב .הנומא-ךרדל רזח ונב ותוקיבד ךותמש רמול רשפאו ,תודיסחב

 ןיאש הארנב .''דנוב,,ה ,ולש הגלפמב ליעפ היה ,היינשה םלועה-תמחלמ ינפל

 | .םייחב דוע אוה
 בהא .חפנכ הנחמב דבעו עוצקמב חפנ היה ,הנדורג שיא ,קאדר ןמלז

 קרמ DY הכניפ איבה ןושאר םוי לכב טעמכ .החידב רפסלו החידב עומשל

 ןוויכ .הלופכ הנמ לביק רתויב הפיה החידבה רפיסש ימו ולכא םלוכו ,שורק

 אצי 1945 ראוניב 17-ב ?אוה ןכיה .בר ןוזמ ול היה ,.ס.ס'ה Sawa הנחמב דבעש

 .וילע יתעמש אל זאמ .הנחמה ןמ

 ."תשרומ,, םירפס-תאצוה להנמו ביבא-לתב יח .שילאקמ ןייטשנרוב לבייל 'ר
 וב חקלש ,דרמה רחא הנחמל אב .דואמ ריעצ זא ,השראומ ןייטשנרוב השמ 'ר

 ןושאר ימיב ,רומאכו .קינומ ול וארק זא .םייתבב בוכורוב תירקב םויה יח .קלח

 תודיסח ,ל"זח תודגא ,הרות-ירבדב הרבחה תא יתקסעה and .ונרבידו ונפסאתה

 הצובקהיינבל רפיס אוה .ונורכזב זייר לדנעמ ןייטצה דוחייב .תוישעמ:ירופיסו
 םיכשמהב ,םלש רפס ,''ברחבו שאב,, ,ץיבקנייש ,ינלופה רפוסה לש ורפס תא

 .םירבחה תא קתירו

 ףורגיא - ןושאר ימיב
 תורחת ןגראל וליחתה םינמרגה .ונל לקוה ,1944 ,הנורחאה הנשב

 םילספס המכ המיבל ביבסמ .ברק תמיב ,המיב התיה .'א םוי לכב "ףורגיא,,

Sawaונלבתסהו לוחה לע וא אשדה לע ונבשייתה ,םיריסאה ,ונחנאו .ס.סה  

 ינפלמ םייעוצקמ םינופרגא ללכ-ךרדב ויה םיינשה .םיינשה ןיבש קבאמב

 ופטח ,וב וריכהשמ ,ןבומכ .םלועה ףולא היהש ,ןווימ דחא ידוהי היה .המחלמה
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 לכויש ידכ ,לכוא יד ול היהיש וגאדו הנחמב הדובעב ותוא וקיסעה ,וז ''האיצמ ,

 קחשמב דיחיה ידוהיה היה אוהש יל המדנ .להקה תא רדבל ,'א ימיב קחשל

 .הזה

 לארשייאנוש ויה םיקבאנה ינש .הזכ 'ףורגיא,ב הברה ונינהנ םעפ

 "ופאקה,, ,ךירנייה דגנ ,רזכאו עשר ינלופ ,קלוב ''ופאקה,, דחא .םיקהבומ

 ונקעצ הקזח הכמ לביק ינמרגהשכ .םהינש תא ונדדוע .הצחרהיתיב לש

 טעמכש םייניעה ןיב לביק ינלופהשכו .ינלופה ריזחל ול הארת :תינמרגב

 ול ןת .ידוהי התא וליאכ ,ךב ץיברי אוה המ :תינלופב וילא ונקעצ :טטומתה

 . .ינלופל יוארכ

 הנחמב תד

 ןמ רבד ונל ראשנ אל ,הנובו ץיוושוא תונחמל ונעיגהב יכ ,יתראית רבכ

 ןיליפת תוגוז יפלאש ךכ ,לכה ונראשהו םימוריע ונוטישפה .םיישיאה םיצפחה

 םוש ונידיב ויה אל ,םוקמ-לכמ .דוביעל וא הפירשל וחקלנ .המודכו תותילטו

 .הנובב ונתויה ןמז לכ השודקילשימשת

 לכ וללפתה - הנובב הלאכ םיבר ויהו - תווצמו-הרות-ירמוש םידוהיה לבא

 ינש ,'הרמזדיקוספ,,רמוא ידוהי ונעמש םשויהפ .הדובעל ונדעצש תעב םוי

 ונללפתה .הדימעה תליפת - "הרשע-הנומש,, וליפאו "עמש תאירק,, ארוק

 ."בירעמ ,,ו '"'החנמ,, תליפת oa .ןיינמב ללפתהל היה רשפאזיא ,ליגרכ .הכילהב

 למל יובאו יוא .הנכסה ףרח ,תאזו .שחלבו תודיחיב ,ותניפב שיא לכ ללפתה

 ולכי םישנא השולש םיינש ןכייפילעיףא .''קולב,,ה ךותב שארייוסיכב ספתנש

 .םישנא ןיינמ אל לבא ,ןכתסהל

 .שחלב "ידוד הכל,, 29 יתמזמיזו יתטימ לע יתבשי דחא ק''ש לילב םעפ

 לא ףרטצה אוה ףאו ידי לע בשי ,הירגנוהמ רפוס יכדרמ 'ר ,ידוהי ילא דמצנ

 הלח אוה .בר yard אל לבא ,תובר ונחחושו ונדדייתה זאמ .''ידוד הכל,

 .ועדונ אל ויתובקעו ,ץיוושואל חקלנו

 רופיכ םוי

 רבכ םינמרגה .1944 Naw ףוסב היה רבדה .הנוב הנחמב ןורחאה רופיכ םוי

 .ברק ףוסהש ונעדיו ונשגרה .תותיזחה לכב תוצרמנ תוכמ וכוה

 תא הפילעב ונרכזש לככ ונללפתהו ''םיקולבה,, ןיב ונדמע רקוב-תונפל

 ןכמ רחאל .ונידיב היה אל רוזחמ וא רודיס ,רומאכ .''ףסומ,,ו ''תירחש,, תליפת

 תבש לכב ןכו רופיכ םויב הדובע לש הייעבה .הדובעל ותמישמל דחא לכ ונינפ

 יקב תויהל םדא ךירצ היהו .דואמ השק ,תווצמו הרות רמוש ידוהי Sawa התיה

 ונילע היהו ''הלטשודנמוק,,ב ונדבע :ינא רכוז .ףידעהל המ תעדל ידכ ,םינידב

 -םויב ונאבשכ . .ס.סה יניצק לש םינבלה תא סבכל ,הפק לשבל ,שא ריעבהל

 תא םויה השעא ינא :יתא דבעש ,רנכוב יל רמא (3 ודנאמוקמ) רקובב רופיכ

 םילכ תציחר :םירחאה םירבדה קר השעת התאו לושיבה תאו הסיבכה תאו שאה
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 דואמ יתייה .רופיכ םויב הלאכ תודובע ךליבשב הז המ ינא עדוי יכ .המודכו
 יאמ,, יכ .הז רבד ונממ שקבל וא ול רמול יתיצר אל ימצע ינא .ול הדותריסא

 .""יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח

 הפוקתב .''החנמ,, ונללפתהו ונפסאתה (ןבומכ ונמצ) ונרזחשכ ברעב

 שאר היה םש ,18 ''קולב,, יל המדנ ,םייוסמ ''קולב,,ב םיפסאתמ ונייה תרחואמ

 ,גוהנכ ,רמול ינממ ושקיב Mann .טקשב ללפתהל השרהש ,ידוהי "קולב,,ה

 .הליענ-תליפת ינפל תוררועתה:ירבד המכ

 שקבלו וישכע ללפתהל םידמוע ונא :יחיש יתכפשו יתרמאש םירבדה הלאו

 ייח ינב לע םיללפתמ םלועבש גהונב ?ללפתהל ונילע המ לע םצעב .ה''בקהמ

 לע םייח ופרשנש ,םיכרה ונידלי ,ונלש םינבה לע ?המ לע ונחנא לבא .ינוזמו

 ךשמה יכ ונא םיעדויש העשב היחנש ,יח לע ללפתנ וא ?םשהיתשודק

 םק אלו הלילב תמש ימב םימעפל אנקמ ונתאמ שיא לכ .םירוסיו רעצב ונייח

 ונל תתל ידכ ,ןוזמ רתוי םיצאנל היהיש ,ללפתנ ינוזמ לע םאו .רקובב ותנשמ

 םגו ,בערב ותומיש ,ןוזמ םהל היהי אלש ,םיצור ונא אלה .רתוי הלודג הנמ

 המ לע ןכ סאו .ןאכל תכייש הניא ''הסנרפ,, הלימהו ;םהל היהי אל ונליבשב

 mon אלש ,'אבר המש שדקתיו לדגתי,, םיללפתמ ונא ?םיללפתמ ונחנא

 :ורמאש םינמרגהמ םעפ אל ונעמש ירהו .םלועב ה''בקה לש ומש ללחתהל

 ןוכייחב םיסינ השעיו ויתואלפנ 'ה האריש ?םכרזעיו אוביו םכיקולא היא

 תיראש תא וליצהב םלועב ומש שידקתשידכ ,ונימימבו ונייחב ונייהד .ןוכימויבו

 .". . .שדקתיו לדגתי,, דחי ונלוכ ליחתנ ,ןכבו .הפוריאב לארשי:םע
 תועמדה יכ ,םימורמ ימשל התלעו םיקחש העקב זא ונתליפתש ,ינחטבומ

 תועמד Aw ,תוגופה-ןיאמ ודרי וז הליפתב םיפתתשמה In שיא לכ ךפשש

 ה''בו .רעש תליענ תעב רעש ונל חתפ :ארובה ינפל ןנחתהל ונפסוהו .ולעננ אל

 ילב בלה-קמועמ האציש הליפתל תודוה .ונתאמ pond תוחפל ,וחתפנ םירעשה

 לדגתיש ,הניכשה:רעצו תולגל קר .םדא לש ויכרצלו רמוחבש םירבדל ןווכתהל

 .םלועב ומש שדקתיו

 הנובב חספב תוצמ
 ונל היהיש ונגאד .ינאו קינומ ,רנכוב :הלטשרדנאמוקב ונדבע חספ ינפל

 םיילענ וא םייברג ,םידגב םידגבה ןסחממ בונגל ונחלצה .םירתסמב חמק תצק

 ונדפקה ,ונידיב חמקה היהשכ .יקנ חמק ,חמק תרומת םינלופל םתוא ונרכמו

 עגרב ,רקובב 10 העשב .''ס'דרקר רריפרשטפיוה,, לש ומויירדס לע םוייםוי

 ונרהימ - הינלופ וזיאל ,עסנ ןאל ונעדיו - עסנו ולש םיינפואה לע בשייתהש

 תא ונישעו חפ תכיתח ונוניכה .הטמלש תשרה oy הפקה-ריס תא ונרשכהו

 .תונטק תוצמ וניפאו תוזירזבו תוריהזב קצבה

 ,תוטימה לע ונבשי .םישנא הרשע ךרעב ונביבס וצבקתה רדסהיליל עיגהב

 םיסינ ונרפיסו ,הפילעב הדגהה תא וארק ,םייקנ םימ לע "שודיק , ונישע

 רבדהו .םלועה לכב PX התמגודכ ''הרומש,, הצמ תייזכ לכא דחא לכ .תואלפנו
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 םימיב ומכ ,תונחמה תאיציב תואלפנו םיסינ תוארלו תוכחל ונבילב הווקת ןתנ

 .םירצמ תאיציב םהה

 הבאלמ וטיגב תדהו תוברתה ייח

 דע רמולכ ,1940 רבמצד דע המחלמה תליחתמ הבאלמ וטיגב יתייה

 ילנודעומ אלו רפסייתב אל םימייק ויה אל הזה ןמזה ךשמב .ןושארה שוריגה

 לש היסולכוא :שולש יתעדל ןה ירה ,ךכל תוביסה לע םויה בשוח ינאשכ .רעונ

 תליחתב הבאלמ תא ובזע ;הזכ רבד תושעל הלכי אל םיפלא תשמח ךרעב

 ויה ,ןכייפילע-ףאו .םינמרגל רבדה עדוויש ודחפ ;השראוב וראשנו המחלמה

 החנמ ,תירחש וללפתהו תחא העשל םישנא ופפוטצה תויטרפ תורידב .םיניינמ

 ,הילעב ,רקצולפ בוחרב לקנערפ לדנעמ םהרבא 'ר לש ותרידב ינרוכז .תיברעו

 ,הדובעל םישנא סופתל ואב םינמרגהש ,הרק תחאיאל .תבש לכ ונללפתה

 ידיל יתלפנ וליפא םעפ .םינוש תומוקמב אבחתהל ונחלצהו רהמ-שיח ונרזפתה

 .םירבועל בראו הניפב דמע ינמרגה .ד"יה רודניא עשוהי םע דחי דחא ינמרג

 יל רמא .ץוצרו רובש יתכלהו תילטה תא (ףרוחב) יליעמל תחתמ יתרתסה ינא

 בוחרה הצקב חרבא ינא,, :עמש .ךכל גאדא ינא .דובעת אל התא ,הארת,, :עשוהי

 .(לתוא סופתי אל אוה גאדת (OX ירחא ףודרי ןקזה ינמרגה ,אוהו ''יאמב 3,

 .תמאב היה ךכו .התא חרבת ,ךתוא בוזעישכ אליממ

 ינא .גג-תיילעב הירפס ונרדיס ,רפט בוחרב דמעש ,ןיקצינ החמש לש ותיבב

 םירפסה לכב .וטיגל ץוחמ היפכ:תדובע םוקמב יתדובע התיה וז .ןרפסה יתייה

 שדוק-ירפס :רדס יתישע ,הזה תיבל ואיבהש ,לוחו שדוק ירפס ,וטיגב ונפסאש

 ושקיב םשו הפ .דוחל דומיל-ירפסו ,דוחל האירק-ירפס ,דוחל לוחיירפס ,דוחל

 דואמ ינממ שקיב ,רדנסבלא Pon ךענעה 'ר .דומיל-ירפסו האירקירפס ינממ

 י'רומדאמ ''לאומש תראפת,,ו ''לארשי חמשי,, םירפסה תא וליבשב יתאצמו

 עשזייא ,'תמא תפש,, תא שקיב ,רוג ידיסחמ ,קוטשנייו לטומ .רדנסכלא
 דואמ םה .האירק-ירפס ילצא ונימזה ''טארנדויה,,מ דרגוניו רזעילאו דלישטור
 חלשנ) .םולביסענאמ תיירפסל ךייש היהש ,''דוד תיבל תונורכז,, רפסהמ ונהנ

 .(ותליחתב וטיגה היהשכ דוע םש תמו ץיוושואל

 רטומלרפ רזעילא - רטסטלאנדוי - םידוהיה שאר חילצה ''םיארונה םימי,,ב

Jap?רופיכ-םויו ה"רל הליפת יניינמ ךורעל ןוישר  oyוכו רפוש תעיקת '. 

 לש ונתוחמ היהש ,רוג ידיסחמ ,קסנרש תליהקד שישיה ברה םע דחי ונללפתה

 יתוא דביכ ,חוכ-תושלשת ללגב ,שישיה ברה .רזעילא לש ויבא ,רטומלרפ ןועמש

 ימאו יבאש רבכ יתעדי יתחפשמ יללח לע יבל יבל ינאו .הליענ תליפתב

 יחא ;םשה:תשודק לע ופרשנו םייחב םניא רבכ 'ץירזמב ויהש ,םישודקה

 .הלודג היכבב ועג םיללפתמה לכו ,הברה יתיכבו יתקעצ - םיבורק דועו יתויחאו

 ,תויכב לוק עמוש ךינפלמ ןוצר יהי ,הימהאו םיקלא הרכזא,, תליפתל ונעגהשכ

 ושער ,''תוירזכאו תושק תוריזג לכמ ונליצתו תויהל ךדאנב וניתועמד םישתש

 ינקשנ ,שישיה ברה ילא שגינ הליפתה רחאו .יכבה לוקל תיבה לש םיפסה"תומא
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 ,תמאב באוכשב) ןעמ טנייוו ,ייוו טוט םעזא,, .ןכ ,ןכ :שידייב להקל רמאו יחצמב
 ."(םיכוב

 השודקד תוזע - םתוזעו םידיסח

 איבהל ,טנאלאג לדנעמ דודו ינא ,הדובעל ונספתנ ש"ת טבש ח"ר ברעב

 איבהל ונילע דקפו תחא םעפ ונבחס .ינמרג ןיצק לש ותיבל הלודג תיבחב םימ

 .חרבנ אלש ןולחה דעב קוחרמ ונילע רמוש אוה יכ ,ונששח ונחנאו .םעפ דוע

 ותומל הנשה םוי םויהש התא רכוז :לדנעמ דוד יל רמא ךרדב .ןכ תושעל ונצלאנ

 ותיבל רשי ונחרבו םימה םע תיבחה תא שוטנל ונטלחה ?''לארשי חמשי,,ה לש

 תא ונמלשה .םידיסח המכ DW ונאצמ .יאבג לדנעמ 'ר נבו ןועמש 'ר לש
 ונלכאו ,''לארשי חמשי,,ה לש ורכזל תודיסחו ת''דב ונקסעו ונבשי .''ןיינמה,,

 .דחי הדועס

 ופסאתנ .םירוהה םע הינרלומס בוחרב דחי ונרג הנשה התוא םירופבו

 .לוק עימשהל היה רוסאש הלילב תיאשח הרישב דחי ונבסהו יבא תיבל םינכשה

 ךלוה ,קוחרמ (סעיבצ ךענעה) סיבצ ךונח 'ר לש קדה ולוק תא םיעמוש םואתפ

 תנכס שממ וזש ונעדיו דחפמ ונלהבנ .''החמשו הלהצ ?apy תנשוש,, רשו ברקו

 ונסנכהו תלדה תא ונחתפשכ !רישל דועו הלילב בוחרב תכלל לכ םדוק .תוומ

 :רמאו שגרתה אל אוה ,''הזכ רבדב תנכתסה ךיא ,ךענעה 'ר,, ונלאשו רהמ ותוא

 השמ 'ר םע דחי תויהל אובל אלו םהמ דחפל םירופ לילב םויה !םרכזו םמש חמי

 .רקובה רוא דע ,הלילה לכ ונלצא ראשנ רבכ אוהש ןבומ .(ל''ז יבא) רעב

 הבאלמ וטיגב תידדה הרזע

 לשמל הנה .והערל שיא רוזעל םינכומ דימת ויה הבאלמב וטיגה ישנא לכ

 ילב וטיגל םיננתסמהמ והשימש הרק אל םלועמ .רוידה תייעב תירקיעה היעבה

 .שיא דוע ונסנכהו ונפפוטצה ןוצרב .סנכיהל ןכיה םוקמ אצמי אל ,ןוישר

 ןשארבו תויחא .תוטימ המכ ויה .ונלש תוחוכב להנתהש ,םילוח:תיב םג היה

 תופורת ,יופיר ןיינעב הברה ושע - לארשיב תאצמנו היח איה - גטייצ הלפ

 .הלאב תוביסנב ליגרכ תוטשופה ,תופיגמ תעינמו

 וטיגל ץוחמ הרזע

 םע םירשק wind הסינ דחא לכ .''םייוג,,ה OY םירשק ויה רחסמ יניינעב

 תורוחסה יאלמ תרומת .וטיגל לכוא חירבהלו המחלמה ינפלמ ולש םירכמה

 .ךרעררקי םירבדו תיביילכ םירכומ ויה ,יאלמה לזאשכו (םירבד ראשו ליטסקט)

 וטיגה-תמוח תא רוגסל וחילצה אל םינמרגהש םושמ רשפאה רדגב היה הז לכ

 "םייוג,,ה תוחפשמש ידכ ,םיקזח יד ויה אל הלאה םירשקה לבא .יטמרה חרואב

 קר MAT הבאלמ ישנא לכמש ,יל המדנ .םידוהיה םהירכמ ריתסהל ותואלד

 החפשמל..תודוה ולצינש (תדליימ התיה איה) היחאו הדניה ,גרבנזור תחפשמ

 .המחלמה ףוסל דע םתוא וריתסהש ,םירצונ לש תחא
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 ,טארנטסטלא וא טאדנדוי םינמרגה יפב הנוכמה תידוהיה הצעומה

 ,שישיה ברה ידיילע ורחבנ טארנטסטלאה תויהל םלרוגב הלעש םינושארה

 הליהקה תא שמיש ומצע ברה .ריעה ידבכנ םע הצעב ץיבולגס השמ לאיחי 'ר

 לע ונבשיו רבעמ הנחמב דחי ונייהשכ :ןיינעמו (א"נ) הנש תחאו םישימח

 - היחא ינאש ןימאמ אוהש תויהש ינפל ןנחתה ,ריקה לע םינועש הפצרה

 ירבד רקיעב הרות-ירבד יל דיגהל הבריה זאו .הרותיירבד וליא ומשב ריכזאש

 ךותב םירמה םימיה תעשת ךשמב ןכ השע אוה .בלה תא םיכשומה הדגא

 ינפל שרוד ינאש םעפ לכ ,השודקה ותשקב תא אלמל ינא לדתשמ .הנחמה

 דוחייב .ומשב הרות'ירבד רמוא ינא ןאכ םג ןכו וקיסכמב יתויהב ןכ .להקה

 .תותבשב תישילש הדועסב

 .םישנא העבש לש ''טארנטסטלא,, דסייל התיה םינמרגה לש הדוקפה

 ןועמש ןב ,רטומלרפ רזעילא (1 :דמע ''טארנטסטלא,, וא ''טארנדויה,, שארב
 השע ,רזעילא ,אוה .(תורודמ הבאלמ דילי ,חמק-תנחט ול היהש ןחוט) רענלימ

 ותפוג איצוהל וטיגה תרטשמל העידיה האבש םויבו .וטיגה ןעמל דואמ הברה

 לבא היה - זוחמה דקפמ ידי-לע תוומל הרונש ,וטיגל ץוחמש היריעה ןיינבמ

 .ונלוכל לודג

 תיבילעבו רחוס ,ץילזיימ (2 ;םמש רכוז ינאש 'טארנדויה,, WAX ראש

 לכ יפב הנוכמה) קחצי (4 .דלישטאר עשזייא (5 .תווצמו הרות רמוש .דבוכמ

 היהש ,וטיגב דיחיה (רדנסכלא דיסח) הבאלממ קיתו בשות .רעטלא (קציא

 שנועכ ץיוושואל חלשנ אוה .םינמרגהמ דחוימ ןוישר ךכ לע לביקו ןקז לדוגמ

 ,ולגצ לאיטלפ (5 .רטפנ םשו םילוחה:תיבל לכוא חירבמ ותוא ואצמש לע

 ,דארגוניו רזעילא )6 .המחלמה ינפל תואובת רחוס ,הבאלמ ריעה בשות

 .ץיבוקבל ריאמ לאיחי (7 .םיריעזה םירחוסה ןוגריאב המחלמה ינפלמ ןקסע

 ושענש ,םירחא םישנא םהילע ופסותינ ןמזה ךשמב .דימא רחוס ,יאבאלמ ידוהי

 ,יקסבונולבי ינב - ויחאו יקסבונולבי POR :ןוגכ ,וטיגב םיגיהנמו םינקסע

 תודוקפ ונתנש םישנא ויה םה ."החמש רעמָאל ראד" שידייב ול וארקש

 םיניצקה Sawa םייפגמ ושעו םיבוט םירלדנס םתויהב םהל האב ''הלודגה,,ו
 .םיהובגה

 םרגו עודי ןישלמ היהש ןוויכ ,ומש ריכזהל הצור ינניאש ,דחא םג היה

 גרהנ אוה ףוס"ףוס יכ .ינידב ותוא ןודל הצור יניאו םידוהי הברהל הער
 .ידוהיכ ץיוושואב

 תא ינא רכוז םהמ .''טארנטסטלאה,, ידרשמב תודיקפו םידיקפ המכ םג ויה
 -דרשמב דואמ ליעפ (קיט וא) קית המלש .(ראוד תדיקפ) ץיבודרומ לש ותב
 ינפל םיטיהריתונחילעב גרבנדניל לש ונתח .ולסשק והיעשי ותאו .הדובע
 ותוא ואנשו ותוא ולליקש שי .תוקולח תועדה ויה הז ולסשק יבגל םג .המחלמה
 עירכמ ינניא :בושו .שישיו דבוכמ ידוהיל רטס ךיא ,יתיאר יניעב .תוומ תאנש
 תסכמ תא אלממו השק דיב גהנתמ היה אל וליא ,וירבד יפל ,תמאב יכ .רבדב

 ןמז וטיגה תא םילסחמ ויה .וטיגה לכל ןוסא םורגל היה לולע הדובעל .
 .ןכיינפל בר
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 ריאמ ןתנ (9 .םיירוביצה םייחב ליעפ ,חקיפו רחוס ידוהי - רנמור לבייל )8
 .תסנכה"תיבב ברה לש ושמשמ היהש 'זינלוק

 םש שודיקו - הרובג השעמ

 םיחכונה .םשהישודיקו הרובג רופיס אוה הבאלמד שישיה ברה לע רופיסה

 והואפכ וליאכ רתויב עורגה עשרה .סנה ןמ המהדתייזוחאו םילהובמ ויה הנחמב

 .שודקה ברב הערל עוגנל ול ונתנ אל .וסיכל חדקאה תא ריזחה .םימשה ןמ
 | .והופדר וליאכ חרב אוה

 .רוכזא אל ומש תא .הנוב הנחמב הבאלממ רוחב לע הרובג-רופיס דוע הנהו

 ויה ונבו לבייל 'ר רוג דיסח ,המחלמה ינפל םיצע-רחוס ,רנטרג לבייל 'ר לש ונב

 ודבעש ,םינלופ המכ םע םירשק רושקל חילצהו רשכומ רוחב היה הארנכ .הנובב

 רדגמ םיאצוי רחסמיירשק הלא ויה .ןבראפ .ג.א לעפמב םיריסאה oy דחי

 ?yw Ap םירבדב רחסמ אלא םיילענ וא הצלוח וא רדווס תריכמ אל :ליגרה

 :רופיסה הזו .םימולהיו בהזכ

 הנחמל רשיה הירגנוהמ םידוהי םע םיחולשמ עיגהל וליחתה 1944 תנשב

 יניעמ חירבהל וחילצה םתצקמ .ץיוושוא זכרמב רובעל ילב ץיבונומיהנוב

 דחי ,הנחמב רבכ ויהשכ .תובוט םינבאב בהזב ,םיראלודב םנוהמ pon םירמושה

 .םשוכר תועצמאב הרזע שקבל וליחתה ,רוקמו בערמ םמצע ליצהל וצרו ,ונתא

onםוקמה ינב ,םינלופה םידוהיה ןבומכ ויה וללהו ,םיכוותמל םיקוקז ויה . 

 קרמ הנמו םחלייצח םוי םוי תתל חיטבהו ראלוד םירשע לש רטש חקל ךוותמה

 םולהי תרומת וצרש ויה .הפי חיוורה ךוותמה םג .םימי הרשעל וא עובשל

 .םולהי ול ןתנו רנטרג תא אצמ ידוהי ריעצ רוחב .םיקראמ 50 לש תורטש

 הנירגרמ ,קרמ ,תפסונ םחליתנמ םיישדוח ךשמב ול nnd רנטרג הצר הליחתב

 40( קראמ םייפלא - שממ ףסכ הצר ירגנוהה רוחבה לבא .קינקנ תכיתחו

 ולצא ואצמי NOW ידכ ,ףסכה תא ריתסהל וריהזה רנטרג .(םישימח לש תורטש

ON)ףסכה תא ולצא םינמרגה ואצמיש הרקי  Non? Kwומש תא םינפ םושב , 

 רחאל ,ןוסא הרק :רוציקב .יממ רכוז וניאו דחאמ ףסכה תא לביקש רמאי אלא

 תוכמה ירחא .ןויסנב דמע אלש אלפ ןיאו םיקראמה תא ואצמ קדקודמ שופיח

 .ףסכה תא לביק יממ םהל רסמ - ותוא וגרהי רמאי אל םאש םימויאהו לביקש

 יממ ;םולהיה תא תרכמ ימל .רנטרגל םישק םייוניע לש תרשרש הליחתה ןאכו

 ריגסי םא הזב ךורכה ןוסאהו הלודגה הנכסה תא עדי אוה .םיקראמה תא תלביק

 ןכ לעו .תוארונ תואצותה ויהי םידוהיל .םולהיה תא ול רכמש ,ינלופה יוגה תא

 .השע ךכו .ריגסי אל ינלופה תא ,המ וילע רובעי ,תזעונ הטלחה רנטרג טילחה

 ,עדוי ינניא :תחאב אוהו .טושב תופילצ 25 תוטיעב ,ףוגה-יקלח Soa mon לביק
 תא ,ותוא ריכא ותוא הארא םא .ןועיט ותוא בושו תופילצ 25 בושו .רכוז ינניא

 רבע ,דבע םש םוקמל ותוא וליבוה .ס.ס יניצק ינש ותוא וחקל .עדוי ינניא ומש

 בוש לביקו ותוא וריזחה .ותוא האור ינניא ,אל :תחאב אוהו ,הזה יוגה ינפ לע

 וריזחה .תומיש םיחוטב ויה .ומדב ססובתמו ףלעתמ ותוא וריאשהו תופילצ 5

 המ תא םעדויב וליצהל ידכ הברה wy םיאפורה ,םילוח-תיבל הנחמל ותוא
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 .ותואפרל וחילצה םגו ולדתשה תאז לכבו - וילע רבעש המ לכו הרקש

 םהל ונתנ ,םידוהיל תובר םימעפ ןכמירחאל ושגינ םינלופ המכש ןיינעמ

 ידוהיה ללגב וחקת !תאז וחקת,, .ןבל םחלו קינקנ ,האמח לש תונטק תוליבח

 םעפ ותוא יתיאר .יח אוה .עדוי ינניא .םויה אוה ןכיה .ורמא - ''הזה רוביגה
 .המחלמה רחא רבונאהב תבכר-תנחתב

 םיסנ השעמו הנומא

 םינימאמ םידוהי .ורקפתה םישנאה האושה תובקעב יכ ,בושחל םיליגר

 לוכי ''אוה,, ךיא ?האושה תונשב זא היה ''אוה,, הפיא,, :ולאשו ןימאהל ולדח

 .עודמו המל ,ךיא :תוישוקו תולאש "?הז לכ תוארלו םימשה ןמ לכתסהל היה

 -יתלבלו תולשוק ןיא ןימאמל רמאש ,ילדנעמ 'ר ,קצוקמ יברה םשב םירפסמ

 ירשבמש ,ינא לבא .םיצורית ורזעי אל - ןימאהל הצור וניאש שיאל ,ןימאמ

 לתיארו יתיזח ינא ,םינפ-לא-םינפ תוומה ךאלמ םע יתשגפנ תובר םימעפו יתיזח

 םירמוא יתעמש תחא אלו ,םינימאמל םינימאמ:אלמ וכפהש םידוהי םישנא

 . . ."ךירצש ומכ ידוהי ,םלש ידוהי היהא ,םייחב ראשאשב,,

 לנניא .תיקולא תולגתה וא סנ השעמ וא תחא הדוזיפא ןאכ רפסל ינא הצור

 :השעמה הנהו .תאז תונכל ךיא עדוי

 ונלוכ .ואכדל םיברקתמ ונחנאש ונעדי .ואכדל גנילבוארטרבואמ ונכלה

 תבשל ודקפ םירמושה .''םייח,, םתוא ונלכאש ,המדאה-יחופת ללגב הביקב ונשח

 יתצלח .םד התתשש ילגרב באכ בורמ המדאה לע יתלפנש טעמב ינא .תצק חונלו

 אל .םימשבש יל-א ,השעא המ ,יוה,, .לגרב רוח יל השוע רמסמ הנהו לענה תא

 ''!שראמ ,תכלל ,םוקל,, :הדוקפה העמשנ רבכ ןאכו .דחא מ"ק וליפא תכלל לכוא

 שוריפ .ךישמהל םילוכי אל .תכלל םילוכי אלשכ רבדה שוריפ המ עדוי ינאו

 עגרב .הז והזו .רודכ דועו רודכ ;םירבוע םיריסאהש דע דצב דומעל טושפ רבדה

 תליחתמ ילע ורבעש םירוסיהו תורצה ,םייוניעה תרשרש לכ יחומב הפלח הז

 ףוסהש םישיגרמו) ףוסה ינפל תודחא תועש שממ ,וישכעו .וישכע דע המחלמה

(AIPהעש התוא .תכלל םיליחתמ רבכ םייתניבו !?תמ בלככ הדשב ראשיהל  

 ,תובשחמה לכו ילש תודרחה לכ ?''טצעי,, :הלעמ יפלכ יניעו הקעצ יבלמ הצרפ

 לענב לגרה תא יתעקת ?תומל ילע ןורחאה עגרב !וישבע !אימש יפלכ הזגורב

 םדה .ונניא .םלענ .רמסמ PX !?הזחא םיקלא:הזחמ !אלפ !סנ ?הז המ . . .הנהו

 לכ םע דחי םדקתמו ךלוה ,ךלוה ינא .ךלוה ינא לבא ,תצק באוכ דוע .רצענ
 הנומא יתנמאהש ילש הנומאה םא יכ הז PX .יתעגהו - שאמ םילצומה םידואה
 ?וישכע,, .תאזכ הקזח הנעטב םיימשבש אבאל רבדמ ינא וליאכ ,המתו הטושפ
 ילוקל עמש ''אוה,,ו ?ללש ףוסה היהי הז ,וישכעו ךרדה לכ תא ?Nay יל תתנ
 . . .ינליצהו

 יתחפשמו ייח תורוק

 -דימלת ,דיסחה ברה ירומייבא :ירוהל ,1912 ,ג'ערת תנשב הבאלמב יתדלונ
 בל-תבוט תינקדצה ימא .לטסירק ןהכה בוד השמ 'ר ,רפוסו םכח ,גלפומ םכח
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 .ץישפיל (דמלמ) לכימ םייח 'ר תב אסיז הנח ,הנושלב דואמ הרהזנ ,דסח-השועו
 הליפת :שדוק ידומיל .'ח התיכ רמג דע ונריעב ''הרות דומלת,,ב יתדמל

 םידומיל םגו םישרופמו (תופסות ,י''שר ,ארמג) ת''פג ,הנשמ ,ך''נ ,הרות ,םינידו

 ינא ,םייחב וראשנש ,זאד ''הלאיבמ דמלמה,, לצא 'ח התיכ ימייסמ ןיב .םייללכ

 (יקצינשארפ) ינשרפ םהרבא ,לקנרפ דוד השמ ,ארק לאכימ ,יתדוד ןב ב''ש :עדוי

 יבצו ביבא-לת תיריע ןגס םויכ ,יקסנישיוו לקייח :םייללכ םידומילל םירומה ןיב
 .אלרפ (באילא)

 היה הבישיה שאר .ונריעב ''ףסוי"תיב,, תבישיב דומלל יתרבע 12 ליגב

 דסיימ ,ץיברוה לזיי ףסוי 'ר לש וידימלתמ ,א''טילש ,םיובסינ רזעילא 'ר ברה

 ןילופ תא בזע ,םיובסינ א"ר ברה ,אוה .היסורב קודרהבונד רסומה-תובישי תשר

 .הרות ץיברמ אוה םשו הווקת:חתפב יח .ץראל הלעו היינשה םלוע"תמחלמ ינפל

 maxon תא יתבזע .''הרות םוקמל הלוג .יוהו,, יתמייק הווצמרבה רחא

 הבישיה שארש ,השראוב ''םייח תרות,, תבישיב םדוק .תולודגה תובישיב דומלל

 .קסירבמ םייח 'ר ,רידאה ןואגה לש ונתח ,ד"יה ןוסקילג ילשריה 'ר ןואגה היה

 הדוהי 'ר ,ג"הרה Wn לצא ,רדנסכלאב ''לארשל"תיב,, - תבישיב ךכירחאו

 .םינש עבש תודיסחו הרות יתדמל ow .הלאקס ק"דבא ,ד"יה ,ןמדייז ןבואר

 .םינבר ילודג ידיילע רתיהו רוסיא תארוהל יתכמסנ ןמז רחא

 תוקוצמהו תורצה ילג לכ ילע ורבעו ןילופב יתייה ,1939-ב המחלמה ץורפב

 2972( יתררחתשנש רחא .(ןאכ ראתמ ינא םהמ ןטק קלח) האושהו ןברוחה לש

 ןמז יתרסמתה ינקירמאה אבצה ידילע (ואכד MD הנחמב ,1945 לירפא

 ץוביק לש ינחוהה להנמ יתייהו ןוגריאב יתרזע .ללכה תבוטל תושעל םיוסמ

 םדוקמ יתיסינש רחא ,טרופקנארפ דילש (םייהצלז וא) םייהסלייצב ''םייח-ץפח,,

 ,TDN" לש םיצוביקב תרוסמהו הנומאה קוזיח ,תדה תצברהב והשמ תושעל

 הריעצ ,םייחב יתייער תא ,ילש תוכינחה ןיב ,יתרכה ow .דועו ,דלפסרגב

 'ר ןואגהל הדכנו הנינ ,הינמור טשברבמ דירפ תיבל םירמ ,'ה תארלו הליכשמ

 הלטיג יתסיגו לאקזחי יחא תשקב אלמל ונטלחהו ונתחתה .ל''צז טענב יכדרמ

 .וקיסכמב םייוסמ ןמזל בשייתהל אובל ,הבאלממ אנכאט היעשי 'ר תב

 בר ,הרומ םש יתשמיש .םינש ט"י ונייח םש .וקיסכמל ונעגה 1946 רבמבונבו

 יתשרד ,הברה םידימלת יתדמעה .הרות יתצברה .''לארשי רוא,, תבישי שארו
 .יחקלרעמוש םידהוא ,םידידי יל יתשכרו DAM תותבשב דבוכמ להק ינפל

 המכ יתעפשהל תודוה .םיתבהילעב pa naw תרימש ןיינעב תצק יתעפשה
 .השודקו הרות ייח הב םייחו לארשי תנידמב ובשייתהו ולע םיריעצהמ תוחפשמ

 ,ג''ליב"י תורגבה ליגל וברקתה ןהשכו .הנשושו הנח ,תונב יתש ונל ודלונ
 תויחונה תא בוזעל ,לארשיל תולעלו וקיסכממ רוקעל ןמזה עיגהש ונטלחה
 ונחלש .לארשי תנידמ לש הלבסו הלוע ונילע לבקלו וקיסכמ לש תורתומהו
 -רפכב ''אנפלוא,,ה תא ומייס ןה .לארשיל הנשוש תא ךכרחאו הנח תא םדוק

 ונעקתשהו ונילע .וקיסכמ תא ונא םג ונבזע ה"כשת בא:םחנמ שדוחבו ,סניפ

 .ץראב
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Sonםכח:דימלת ,דיסחה ברה ,יחא תא הפ יתשגפ ןילופב ויהש ירוה תיב  

 םונהיגהו תפותה שאמ לצומ דוא ,היחיש עשוהי 'ר ,םיברב הרות ץיברמ ש''ריו

 תאריו הליכשמ השא םע ןתחתה ;לארשיב ןמאנ תיב םיקה .היסורבו הינמרגב

 וכה ה"בו ,םיפירחה רדנסכלא:ידיסחמ ,ד'"יה ,ןאצוב הירא 'ר תב לדארפ 'ה

 הרותה תרשרש יכישממ ,םידכנו םינתח ,תונב יתש םהל .ץראב םישרוש

 .תודיסחהו
 ,זא ל''הצל ישארה ברה) ןרוג ברה יתוא סינכה ה"כשתב ןאכל יתעגהשכ

 ךישממ ינאש םוקמ תיאבצה תונברב שדוק תדובעל (לארשיל ישארה ברה םויהו

 .לועפלו ןהכל וב

 :האושב ופסנש יבורק

 .םהינבו רעטכיר לאיחי"םהרבא הלעבו עניירב היח :יתויחא .ירוה

 .הניד
 דחי ואנקריבב הפרשמל ךלהש ,לכימ םייח ;םהינבו ותשאו לאימחרי :יחא

 | .םהיתוחפשמו תודוד ,םידוד ,םירוהה םע

 .םמד םוקני 'ה
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 לעבָאנק המלש

 76354 :ןעוועג זיא רעמונ-ץיוושיוא ןיימ

1 

 טרָאד טנרעלעג .עוואלמ PR 1905 ראי PX ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא
 25 לטעטש & ,קסנערש ןופ יורפ X טימ טַארייהעג ןוא 1935 ראי ןזיב
 רעבָאטקָא זיב ןעוועג רימ ןענעז קסנערש ןיא .עוואלמ ןופ רעטעמַאליק
 עלַא ןענעז ,םורַא ךעלטעטש ערעדנַא עלַא ןופ יוו ,טרָאד ןופ לייוו ,1
 TK PTD אטעג רעװַאלמ ןיא .עוואלמ ןייק ןרָאװעג טקישעגרעבירַא ןדיי
 .1942 רעבמעווָאנ ןט18 ןזיב ,רָאי ץנַאג א ןעוועג

nyaעיצַאוקַאװע רעד  NDטָאה ,ָאטעג רעװַאלמ ןיא ךעלטעטש יד  
 רָאנ טָאה רענייא ONT PT טימ ןעמענוצטימ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ןעמ
 PSN א טריפעגניירַא בָאה POR PR .זייפש ךיז ןטיירגוצ PX טנָאקעג
 ןלָאז ייז ,טגיילעגניירַא MT טרָאד DK רעבירג טכַאמעג ,לפָאטרַאק טימ
 ןבעל סאד זיא ןיימעגלא זיא ANI .ןרעוו עילַאק טשינ רעטניוו ןרעביא

PXטזָאלעג טשינ טָאה ןעמ לייוו ,רעווש רעייז ןעוועג ָאטעג רעװַאלמ  
 JAX זיאס .טרעגנוהעג גנורעקלעפַאב יד טָאה ,זייפש ןייק ןריפניירַא
 רעד זיא ענייא ,ןלימ ייווצ יד ןיא .ןָאטוצניהַא ךיז ּוװ טרָא קינייוו ןעוועג
 -רַאווקנייא ןעמ טָאה ,סַאג רעקסוועש רעד PR עטייווצ א ןוא ,סאג-לוש
 ,פמולפ םעד וצ זיב סַאג רעוועשרַאוו לקיטש ַא ןופ .םיטילפ YOR טריט
 רעקסוועש רעד PA ןוא ,ָאטעג םענופ ץענערג יד ןביוהעגנַא ךיז טָאה
 .הווקמ רעד זיב ,לסעג רעקסנודז םוצ ןגיוצעג ךיז ,ןסאג רעקצָאלּפ ןוא
 טרָאד טָאה ןעמ לייוו ,ןטלַאהסױא DY ןעוועג טשינ זיא טפַאשגנע יד
 ןעמַאזוצ -- ןיפיר ןוא ץפרעש ,ןימָארושז ןופ םיטילפ יד ןבירטעגניירא
 .5000 X ןעוועג ןענעז רעװַאלמ .ןשטנעמ 6000 א

paעגסיורַא טַאהעג 1940 רָאי ןיא ןיוש ןעמ טָאה אפוג עוואלמ - 
 רעוואלמ לייט ַא ,שטירזעמ ןייק רעניווונייא עשידיי יד ןופ 3/4 טעמכ ןבירט
 TW זיא ענעמוקעגנָא-יינ יד יו יוזא .טָאטש ןיא ןבילבעג ךָאנ ןענעז
 יד ןיא טצעזאב זדנוא ןעמ טָאה ,ןריטרַאווקוצנייא וו ןעוועג טשינ
 טלעטשעגפיוא WA טָאה זיוה-הווקמ םעד רעביא .ןלימ ייווצ עטנַאמרעד
 -בעלגעמ-טלעג טימ ןשטנעמ רַאפ ,ךעלטנעוו עניד טימ ךעלרעמיצ עניילק

 ןסייהעג רעבָא ,ןריורפרַאּפ ןרָאװעג רעטניוו זיא טרָאד רעסאוו ONT .ןטייק
 טקַאּפעגנעמַאװצ ןעמ טָאה לימ ןייא PRK .תוריד עלַאעדיא סע טָאה

 גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג זיא ןבעל סאד .סעילימַאפ טרעדנוה עכעלטע

 ןעמ .ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג זיא סעפע ןריפניירַא .רעכעלגערטרעדמוא

 גָאט ןענעז ןעייר עגנַאל .גנולייטוצ רעשטייד רעד ןופ ןבעל טזומעג טָאה
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VIN] NKיד ןעמוקַאב טָאה ןעמ זיב ,יירעקעב רעד ראפ ןענַאטשעג  
 .טיורב עיצרָאּפ

 ,ןצײהַאב DW ףרָאט ןריפוצניירַא ןטסירק יד טביולרעד ןזבָאה ןשטייד יד

 ןוא לפָאטרַאק ךעלקעז ךיוא טכַארבעגנײרַא ףרָאט ןרעטנוא ייז ןבָאה

 טָאה ןעמ עכלעוו ןשטנעמ יד .ןעוועג תושפנ היחמ זדנוא םורַא ױזַא

 ןלױק ןענעדָאל :יװ ,ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד וצ טקישעגסױרַא
PXייב טַאוירּפ ןטעברַא ,ןעגנורעטשעצ יד ןעמענוצ ,סענַאגַאװ-ןַאב יד  

 קידנעמוק קירוצ ןבָאה -- ןעיײסָאש עטקעדַאב יינש טימ יד זקינייר ,ןשטייד

 vn םגה ,זײּפש ענעדיישרַאפ טלגומשעגניירא לָאמטּפָא ,אטעג ןיא

 טשינ ONT ײצילַאּפ עשידיי יד ןוא טכַאנרַאפ ןעוועג PRD .קערש סיורג
 רעדָא ,ןטייוצ םייב טפיוקעג טָאה רענייא .טרילָארטנָאק גנערטש ױזַא
 רעד םורַא ןעגנומיוצרַאפ יד ייב ךיוא .שעוו ANN זייפש טשיוטעגסיוא

 ןטפעשעג ןכַאמ קינייוועניא ןופ ןדיי ןוא ןסיורד ןופ ןטסירק ןגעלפ ,ָאטעג
nk --םעד ןופ  UXTטבעלעג ָאטעג סָאד . 

 IN ןעוועג זיא סַאג רעקצָאלּפ רעד ףיוא זיוה סיקסרָאבזדוק ןיא
 א טַאהעג OX] ONT סָאװ ,ָאטעג TD רעניווונייא רעדעי .ךיק עניימעגלא

 אטעג PR ONT טלָאמעד .ךיק רעד רַאפ טעדנעפשעג UXT ,טייקכעלגעמ
 ןגָארקעג עכעלגעמרַאפמוא ןבָאה Pp רעד ןיא .טלעג שישטייד טריסרוק
 טריפעגרעבירא TINK טָאה'מ רעדייא) קסנערש Mp .פוז א גָאט ןדעי

PKםיטילּפ ןעמוקעגנָא ןענעז (ָאטעג רעװַאלמ  ppןימָארושז ,ןיפיר , 
 רעקסנערש יד טָאה'מ זַא .רעטרע ערעדנא NK עווָאגעשטס ,ץפרעש
 עטנַאמרעד יד ןופ םיטילּפ יד ןעגנַאגעגטימ ךיוא ןענעז ,ןבירטעגסױרַא ןדיי
 .ךעלטעטש

WNרעד ךָאנ ךיא באה ,טעברַא ףיוא טקישעג לָאמַא ךימ טָאה'מ  
 -סקלאפ ַא רמוש ַא טָאה .רעטופ לקיטש X PT טימ טכַארבעג טעברַא
 א .לזמ טאהעג ךָאנ ANT ךיא PX רעטופ יד ןעמונעגוצ רימ ייב שטייד
 ןשטייד יד ןכלעוו ,קערוש שרעה דיי ןטימ ןעוועג זיא לַאּפ רעטייווצ

TANTייצילֶאּפ עשידיי יד .ןָאה ַא ןטלַאהַאב טָאה רע לייוו ,ןעגנָאהעגפיוא  
MKגנונעדרָא יד ןטיה וצ ןשטייד יד קיפליהַאב ןעוועג  PRעפס ,ָאטעג - 

 טשינ טָאה OST טסיצילָאּפ רעשידיי רעד .ןײגסױרַא ןוא-ןיירַא OMI לעיצ
 ןפיוא זיא ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןעגנוזייוונָא יד טריפעגסיוא קירעהעג יוו

VINףױא קערש ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה ןשטייד יד .ןרָאװעג ןסָאשרעד  
 .רערעווש גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד ,םירמוש עשידיי יד
 -ילָאּפ ענעמוקעגמוא עלַא יד ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד טשינ ריז ןָאק ךיא

TINYןעמ עכלעוו  ONTליש רעד ייב ץַאלּפ ןפיוא ןעגנָאהעגּפױא  
 רענייק .הילת יד ןעזוצ ןוא ןעמוק טזומעג טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד
 -טיוט טימ טָארדעג טָאה OST לייוו ,ןענייוו וליפַא טרָאטעג טשינ טָאה
 ןענעז ייז .טייצ-גָאטימ זופ טרעיודעג טָאה טקַא רעד .ףָארטש
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 .ןעז וצ סָאד ךעלרעדיוש ןעוועג זיא'ס .געט יירד רעדָא ייווצ ןעגנָאהעג
 -טנָאק X ןכַאמ לעפאב א ןבעגעגסיורַא ָאּפַאטסעג יד טָאה םעד ךָאנ

 טנַאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .עקידנטעברַא עלא ND לָאר
ONTַאּפַאטסעג יד .ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה ןַאמ טרעדנוה א ייב .ןזייוואב  

 רעד ןופ זיוה םעניא ,בוטש ןייא PX טצעזעגניירַא ןַאמ טרעדנוה יד טָאה
 ןַאמ-ַאּפַאטסעג ַא זדנוא טָאה ןטיחעג .רייא ט"י ןעוועג זיא ONT .הליהק
 רעריפנָא םעד ,רעטומלרעּפ רזעילא טעגרהעג טָאה רע .סרַאפ ןעמָאנ ןטימ
 . ,טַארנעדוי ןופ

 ןעוועג ךָאנ רעטומלרעפ זיא ,עווַאלמ ןיא ןיירַא ןענעז ןשטייד יד תעב
 ,ַאּפַאטסעג רעד ייב "טיירדעג , ךיז טָאה רע .רעקיעפ ַא רעייז רָאנ ,רוחב ַא
 ns טָאה הליהק יד .טבעלעגנייא ךיז ייז טימ ,תונתמ טימ ייז ןעקנָאשַאב
 . רעצימע ןעוו .ןלעוּפ qo ַא טנָאקעג טָאה רע Som ,ןטלַאהעג קרַאטש םיא

ONTאטעג ןופ ןרָאפסױרַא טפרַאדַאב , ONTרע  OSTיב טרישזנַארַא  

 no Soon א טימ INN & ןרָאװעג ןַאד זיא רעטומלרעפ .ָאּפַאטסעג רעד

 mx עוואלמ mp הלכ ןייז טכַארבעג ,ןיהַא ןרַאפעג זיא רע .עשרַאוו
 לייוו ,ןעשעג זיא ץלַא סאד .ןידכו תדכ הנותח א ָאטעג PR טעווארפעג
 רעטנַאמרעד רעד .ןכאזטרעוו טימ טּפָאטשעגנָא ָאּפַאטסעג יד טָאה רע

 הביס יד .טַארטָאטש PX ןרעטומלרעפ ןסָאשרעד טָאה סרַאפ ראדנאשז
 המיא IX ןפרָאװעגנָא טָאה OND רעד רעבָא ,רָאלק NIN ןעוועג טשינ זיא
 טָאה ,שטנעמ רעכיירסולפנייא NIN ןעוועג ךָאנ זיא'ס par לכ .ָאטעג ןפיוא
 רעד ךָאנ .יורטוצ ןוא ןביולג טימ טמעטַאעג זיא'ס יו םלוע רעד רָאנ

 ןעמ Wh .רועיש א ןָא ןסקַאוועג ארומ ןוא רעיורט רעד זיא ,שינעעשעג
ONTןאמ 100 יד ןטלַאהרַאפ  PXראפ ןעוועג זיא סאד -- בוטש-הליהק  

 טָאה רע .ןעיירפַאב וצ TINK טימַאב ךיז רעטומלרעפ טָאה -- תועובש
 טסּוװעג טשינ טָאה ןעמ רעבַא ,ןעיירפאב ןעמ לָאז 50 tk ,טלעופעג
 wn .ערעטלע so NX ערעגניי 50 : טלייטעגנייא ןבָאה ייז .50 עכלעוו
 טָאה ןעמ IX ,ןעוועג זיא ףוס רעד .טקינייפעג ןוא ןטלַאהעג TINK טָאה
 ייווצ PR טלייטעגנייא רעדיוו ןוא ץַאלּפ ַא OAK טריפעגסיורַא ןעמעלא
 טנַאדנעמָאק רעד רעבָא .ערעטלע יד ייב ןעוועג ךיא ןיב טשרעוצ .ןעייר

 זוא טלייצעג רע ONT רעטעפש ,ערעגניי יד וצ טריפעגרעבירַא ךימ טָאה
 .ערעטלע יד וצ טריפעגרעביא זוא ןעמונעגסױרַא קירוצ ךימ ןוא -- טלייצעג
 זליופאב ןבָאה ןשטייד יד .באב-העשת זעוועג Mw זיא אטעג ןיא רעבַא
 50 יד .דלעפ ןפיוא ןענירטיצ ייב ,יירעברַאג רעד ייב רעבירג ןבָארג וצ
 יד ןוא הסיפת רעשיטַאטש רעד PR טריפעג קירוצ ןעמ טָאה ערעטלע
 עלַא רימ ּוװ ,בוטש-הליהק רעד ןיא טריפעג קירוצ ןעמ טָאה ערעגניי 0
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 זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש טציא ןענעז .ערעטלע יד .ןסעזעג רעירפ ןענעז
 ןפָאלש ןגעוו .יודיוו טגָאזעג ןיוש ןבָאה לייט א .ןעגנערבמוא זדנוא טעוו'מ
 רעטייווצ א ,ןעוועג ללפתמ רענייא טָאה .ןעוועג טשינ דייר ןייק זיא טכַאנייב
 עטצעל יד ןעוועג טמיטשַאב סאד זיא PINK רַאפ .םיליהת טגָאזעג טָאה
 mo ןלענש ַא ףיוא טָאג ןטעבעג ןיוש ןבָאה רימ .טכַאנ

 הסיפת רעד ןופ ןעמונעגסיורַא זדנוא ןעמ טָאה ,ירפ ץנַאג סנגרָאמ וצ
 ןשטייד יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד זיא .ָאטעג PR טכַארבעג קירוצ ןוא
 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ערעגניי 50 יד בוטש-הליהק ןופ טריפעגסיורא
 רעזדנוא וצ טלעטשעגוצ ייז ןוא ןזיוה ןוא רעדמעה זיא זיולב ןָאטעגנָא
 NX ןטניה ףיוא טָארד טימ זדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ייז ייב טנעה יד .ייר
 DY קידנעמוקוצ .ייז ךָאנ ערעטלע רימ ןוא -- ןרישרַאמ ייז ןסייהעג
 טרַאװעג טָאה ןעמ .ָאטעג ןופ רעניווונייא עלא ןעוועג טרָאד ןענעז ,ץַאלּפ
 ַא ןעמוקעגנָא ןענעז ןשיווצניא .לרוג ןכעלדיימרַאפמוא רעזדנוא ףיוא
 ,עטרופישעגנַא לייט x ,קיטסול ,ךעליירפ ,ןטַאדלָאס עשטייד עפורג
 טשינ ןעוועג בורל ןענעז ןַאמ 100 יד .זדנוא ןופ טָאּפשעג NK טכַאלעג
 זשטייד יד .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ םיטילפ יד ןופ רָאנ ,עװַאלמ ןופ
 יז טלעטשעגסיוא ,רעבירג יד וצ ערעגניי 50 יד ןעמונעג טשרעוצ ןבָאה
 .ןסָאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןסקיב טימ ןטַאדלַאס MT ןבענ ,ייר א זיא ףניפ וצ
 ךָאנ רעד .קידנרעטישרעד ןעוועג ןענעז "לארשי עמש , ןעיירשעגסיוא יד
 דרע טימ ןקעדאב וצ ,ערעטלע יד לעפַאב ַא ןבעגעג ָאּפַאטסעג יד ןבָאה
 .טולב vm AD nya ןענעז רעבירג יד .ענעסָאשעג יד

 ךס ַא TD טרעהעג רימ ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ טייז
 -רעד יד רעבָא ."אטח, םענעי רעדָא םעד ראפ ןדיי ןסיש ןופ ןלַאפ
 -יטש עטקירדרעד ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןפַאשעג טָאה עיצוקעזקע עטנָאמ
 םעד ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ לַאפ םעד זיב ןבָאה רימ .גנומ
 םוניהג סָאד טָאה ,טגָאזעג יוו .ןעשעג ןָאק דָאב-טולב ַאזַא זַא ,קנַאדעג
 ךָאנרעד ,רעטומלרעפ רזעילא ןענעגרה ןטימ ,טייצ-תועובש זביוהעגנַא ךיז
 רעזדנוא .ןדיי עגנוי 50 יד -- טצעל DY TR ןטנַאיצילַאּפ עשידיי יד
 .קירעיורט רעייז ןרָאװעג זיא אטעג ןיא ןבעל

 טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה ,טבעלעג טרָאד ANT ךיא ?ONT AN םעד ןיא
 soya PX .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג רעדָא -רוטלוק זיא'ס ןכלעוו א ןריפ
 וליפא ןעװעג טשינ .ליש יד ךיוא ,טרעטשעצ ןעוועג ץלַא זיא עווַאלמ

INסנערש םייב ןעוועג זיא ןינמ ןייא .ןענעוואד וצ ןינמ א ןכַאמ וצ טרָא - 
 רעד ףיוא רענטרעג לבייל ייב -- רעטייווצ א ןוא בוטש PR בר רעק
 יד .ןסאג ראפ ַא TID ןענַאטשַאב זיא NOVI רעצנַאג רעד .סאג-רעפעט
 לצעלפ סאד TX סָאג יקסוועש JONI רעקצָאלּפ לקיטש x ,סאג"רעפעט
 -- 50198 םעד זיב סַאג רעוועשרַאוו רעד וצ טייג ןעמ ּוװ ,ליש רעד וצ זיב
 ַא טקַאּפעגנָא ןשטייד יד ןבָאה לימ זיא זיולב .ןדיי טימ טצעזַאב ץלַא

 WINK. DY טצונעג ןעמ טָאה Naya לקיטש סעדעי .סעילימַאפ 0
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 א טרינימָאנ ןשטייד יד ןבָאה ,רעטומלרעפ רזעילא ןסישרעד ןכָאנ
 רעד ןופ רעטסטלע רעד זעוועג זיא רע .ןאמטוג םולש ,ןדיי ןטייווצ
 עשטיא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טַארנעדוי ןופ רעטסטלע סלַא .ײצילָאּפ
 TANT ייז .טצענערגַאב רעייז ןעוועג זיא טַאר ןופ טייקיטעט יד .דלישטָאר
 .ּפוז א גָאט PX OND ןייא ןעמוקַאב PANT עמערָא WM ,ךיק יד טריפעג
 בָאה קסנערש לטעטש ןיא רימ ייב לייוו ,טלעג לסיב ַא טַאהעג ANT ךיא

PRטעברַאעג .עינרַאברַאג ַא טַאהעג  ANDראפ לסיב א ןוא ןשטייד יד  
 ןטלַאהעגסיוא ןוא רָאי עצנַאג ONT טבעלעג ךיא ANT טלעג םעד ןופ .ריִז

PXטציטשעג ךָאנ ךיוא ןוא ,רעדניק יירד עריא טימ רעגיווש ןיימ אטעג  
 ךיא בָאה ,טַאהעג ANT ךיא סָאװ טלעג םעד ראפ .ךיק עטנָאמרעד יד
 .זייפש עטלגומשעגניירַא ןפיוק טנָאקעג

 יד ךרוד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז ָאטעג NS סרעריפנָא עלא
 א ךיוא .ןעלבַאטָאנ עשידיי עלַא ןופ עטסיל ַא טַאהעג TANT ייז .ןשטייד
 זעוועג זיא ,יקסווָאנָאלבַאי OMA] רעוועשרַאוו רעד ןופ רעטסוש רעשידיי
 לוויטש you טכַאמעג טָאה רע לייוו ,ָאטעג PR סרעריפנָא יד ןשיווצ
 םיא ןוא ןצונ סיורג טַאהעג םיא ןופ ןבָאה ייז .טײל-ָאּפַאטסעג יד רַאפ
 טארנעדוי רעד .סרעריפנָא עשידיי יד ןופ עטסיל רעד PX טלעטשעגנײרַא
 ..תורוחס ענעדיישרַאפ ןופ טפעשעג ַא טַאהעג טָאה

 px .זאלפליה טולָאסבַא ןעוועג זיא ָאטעג PD גנורעקלעפַאב יד
 DX קערש טימ רָאנ ןעמוקּפָא טעוו'מ זַא ,טביילגעג ןעמ טָאה בײהנָא
 -לעפַאב יד .ץושבלעז ןייק ןרָאװעג טריזינַאגרָא טשינ וליפַא זיא'ס .םירוסי
 -רעטנוא סעפע DIN םעד טַאהעג טשינ ,טרימערּפעד ןעוועג זיא גנורעק
 -עגמורַא זעוועג זיא ָאטעג סָאד .ןשטייד יד ןלעטשנגעק ךיז ןוא ןעמענוצ
 ןעוועג ןענעז ךעלטעטש עקימורַא יד ,ןטָארד עטריזירטקעלע vm ןעמונ
 syn טלָאװ .ןעוועג טשינ ןענעז הביבס רעד ןיא רעדלעוו .ןדיי ןופ ןייר
 .ןיהגוו טַאהעג טשינ רע ONT ,ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפיולטנַא וצ טריקיזיר
 ייז TR ןענעבנגוצסױרַא Pr ןפלָאהעג ענלצנייא TANT To NP עטנַאקַאב
 עלעגניי קירָאי-4 Tn .טנרעלעג טשינ ָאטעג PR ןבָאה רעדניק .ןטלַאהַאב
 יוו ןייז ןלעוו טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג TX סַאג PR טליפשעג PT טָאה
 AY טגָאז ?סאוו AND :םיא PR גערפ .דניק סמרַאדנַאשז םעד ,סרַאפ
 רענייא רעדעי יוו TOR ךיא ..."ליוו רע om זפיול ןָאק עלעגניי ץנעי , זַא

 זעמוקעג טעפש רעייז ןוא טעברא רעד וצ קעווַא ירפ ץנַאג ןיב ,רעטעברַא
 TANT רימ .ןפַאלש טגײלעג ךיז ןוא ןסעוצפַא סעפע ןזיוואב ,קירוצ
 רעווַאלמ רעד .70 רעביא ןקז ַא דיי א -- רעקסנערש םעד -- בר א טַאהעג
 .ןעוועג טשינ ןױש אטעג PR ןעמוקנָא רעזדנוא ייב זיא בר

 ךיז ןבָאה ןטקַא ליורג יד .1941 PR ָאטעג PR ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,תוכוס ךָאנ רָאי ןבלעז םעד .1942 רעטניוו זיב ןגיוצעג
 יײז ןבָאה ,טייצ-רעמוז ,םיבוט-םוי יד ראפ ךָאנ .אטעג ןופ ןביירטסיורא
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 ייז ןשיווצ ,1500 AIX 1000 א ייב ,ןדיי ערעטלע עלא ןבירטעגסױרַא
 לאומש עדייז-רעטלע ןיימ ןוא גיטכיל ,בר רעקסנערש רעד ןעוועג זיא
 ףיוא קעװַא ייז טקיש'מ IX ,טקיאורַאב זדנוא ןבָאה ןשטייד יד .ירדנָאמ
 ןייק טקישעג TT ןעמ טָאה ןתמַא רעד PR WAN .ןטעברַא ענעדיישרַאפ
 ןטייווצ DVT PR .טרָאּפסנַארט רעטשרע רעד ןעוועג זיא ONT .עקנילבערט
 יד ןשיווצ ןעוועג PR ךיוא PI -- 1942 תוכוס ךָאנ -- טרָאּפסנַארט
 ,טכַאװַאב VI ןשטייד יד ןבָאה טרָאּפסנַארט רעזדנוא .ענעבירטעגסיודרא
 .ןפױלטנַא IW טגַאוועג טשינ טָאה רענייק

 טלמַאזרַאפ רעדיוו ןשטייד יד TANT ,ןַאמ 2000 ַא ,טרָאּפסנַארט םעד
 ןעמעלַא טשינ רעבָא .עינרַאברַאג רעד ייב ,ץַאלּפ ןפיוא ןענירטיצ ייב
 DX ערעטלע ןעייר טלעטשעגסיוא MT TANT לָאמַא רעדיוו .טקישראפ
 PR ןפָאלעגרעבירַא זיא רערעגניי א זַא ,לַאפ א ייברעד ןעוועג .ערעגניי
 ,היעמש םייח ןעוועג זיא סאד .ןסאשרעד םיא ןעמ טָאה ,ייר רעטייווצ א
 אפַאטסעג יד .ןוז א סקישטייר ןועמש ,לקינייא ןַא ס'הארוה-הרומ םעד
 גנוריצ ,רעבליז ,דלָאג :ןכאזטרעוו עלַא ןבעגוצּפָא ןליופַאב ךיוא טָאה
 טרָאד טָאה רעדעי ןוא ןשיוק youn טלעטשעגקעווַא ןבָאה ייז .טלעג ןוא
 ץַאלּפ םעד ףיוא .סטוג"ןוא-בָאה םענעבילבעגרעביא YT ןפרָאװעגנײרַא

ONTןענעז סָאװ עכעלקילגמוא יד .גָאט ןצנַאג א ןטלַאהעגּפָא זדנוא ןעמ  
 ןזָאלעג טשינ רעמ ןשטייד יד ןבָאה ,ןריטרָאּפסנַארטּפָא םוצ ןענַאטשעג
 עקסוועש רעד ףיוא לימ ןיא טריפעגניירַא ןדיי יד TANT ייז .םייה א קירוצ
 -- ךעלקעּפ ערעייז טימ עלַא יד טקַאפעגניירַא ןעמ טָאה טרָאד .סַאג
 טָאה .טעברַא ףיוא .ײז טקיש ןעמ IX ,ןעוועג IST זיא דיירסיוא רעד
 טּפעלשעגטימ ןוא טנַאקעג טָאה רע ANI ONT ןָאטעגנָא ךיז ףיוא רעדעי
 זדנוא ןעמ טָאה ,ירפ רעד ןיא סנגרָאמ וצ .גנודיילק ןוא שעוו ךיז טימ
 DUAN“ ,ןעייר PR טלעטשעגסיוא רעדיוו ,לימ רעד PD ןייגסיורַא ןסייהעג
 ןפיוא SUNN רעקרַאטש ַא ןופ גנוטיילגַאב PR ָאטעג םעד רעסיוא טריפעג

aynןוא רעדניק ןוא ןעיורפ ףױא טַאהעג תונמחר טשרמולכ ייז ןבָאה  
 ןעגנַאגעג ןענעז ערעגניי יד .ןאב רעד זיב ןרָאפ וצ ךעלעגעוו ןבעגעג ייז
 -רישזאסַאפ רעגנַאל א ןענַאטשעג זיא עיצַאטס-ןאב רעד םיוא .סופוצ
 ןענָאגַאװו יד ןוא ןשטנעמ יד ןבירטעגניירַא ןבָאה ייז ןכלעוו זיא ,גוצ
 טמיטשַאב ןעוועג זיא טרָאּפסנַארט רעד .טעמתחראפ ןוא ןסָאלשרַאפ
 .ץיוושיוא ןייק

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 2000 K VY ןיא ןבירטעגניירא טאה ןעמ

 רימ ןענעז געט ייווצ א .זדנוא טריפ ןעמ PMN טסגוועג טשינ ןבָאה רימ

 -- ץַאלּפ X ףיוא ןעמוקעגנָא טכַאנ ןטימניא ןענעז רימ זיב ,ירָאפעג
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 .ץיוושיוא ןעוועג OST זיא ,טסנוורעד רעטעפש ךיז ןבָאה רימ יװ ןוא
 ןענאטשעג ןענעז םורַא .סענָאגַאװ יד PD טזָאלעגסױרַא זדנוא טָאה ןעמ
 רענעמ -- ןעייר ןיא ענעמוקעגנָא יד טלעטשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד
 טלָאמעד TD .רעדנוזַאב רָאי 18 זיב רעדניק טימ ןעיורפ ןוא רעדנוזַאב
 וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ pl ךיא .ןפָארטעג טשינ רעמ ךיז רימ ןבָאה ,ןָא
 טשינ ,ףרָאד ַא ןיא טקישעגקעווא טָאה'מ עכלעוו ?AN 40 זיב 18 TD יד

venןטרָאד .ץיוושיוא ןופ  TANTהמחלמ רַאפ ןקירבַאפ טױבעג רימ - 
 ,טעברַא WINK טימ WAN ,ףרָאד ַא זעוועג סָאד זיא לָאמַא .ןקעווצ
 א טרָאד TANT טיובעג .טָאטש א ןרָאװעג ןוא ןסקַאוועג ףרָאד סָאד זיא
 ,ןקַאלָאּפ ,ןסור JO ַא JAN ANI ,ןדיי זיולב טשינ .רעטעברַא טנזיוט 0
 -נַארפ ,רעדנעלגנע ענעגנַאפעג -המחלמ ךיוא .ערעדנַא ןוא רענעילַאטיא
 טנדָאלעגסױא ןענָאגַאװ PD בָאה PR .טעברַאעג טרָאד TANT ןזיוצ
 ןיא .רעבליזקעווק טימ טלופעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעשעלפ-ןָאפיס
 ןבָאה רעשעלפ יד .רעבליזקעווק אליק 50 זעוועג זיא ןָאפיס ַאזַא ןדעי
 טיובעג ןטרָאד טָאה ןעמ .ןלייה ןיא ,דרע רעד ןיא ןטלַאהַאב ןשטייד יד
 .רעטעמ 50 א 100 ןופ םענראפ ַא טַאהעג טָאה רעדעי סָאװ ,ןעניזַאגַאמ
 טיילכַאפ טשינ ,סעיסעּפָארּפ ערעייז ייב טקיטפעשַאב ןעמ טָאה טיילכַאפ יד
 יד ןופ ןעוועג ןענעז רימ .ןטעברַא עצרַאווש וצ טרידנַאמָאק ןעמ טָאה
 ןעלגומשניירַא זיא'ס MW טנָאקעג INI ןעמ טָאה ,ןטרָאּפסנַארט עטשרע
 -ַאלמ ַא םענייא ךרוד .ןָאטעג ױזַא בָאה ןיילַא ךיא .זייפש ןוא ןכאזטרעוו

Aynעגרעביא לגניר ןטנַאילירב ַא טימ ךיא בָאה ,רענימישטוד לאומש - 
 א ןבעגעג רימ טייצ רעטשרע רעד PR טָאה רעכלעוו ,ָאּפַאק ַא טפיוק

Jonרעטעּפש .זייפש ערעדנַא ןוא פוז , ANA PR WYNןטעבעג םיא ייב  
pnּפָאק ןרעביא לפעלפעש ןטימ ןבעגעג רימ רע טָאה ,עגַאלוצ  TX TR 

 .טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא ןיב
dtָאדנַאמָאק-רעדײלק רעד ןיא טעברַאעג טָאה ל"ז יקסּפרעש . 

 -עגסיוא ןשטייד יד רַאפ טָאה NX רעכַאמיןשַאמַאק ַא ןעוועג זיא רע
 ַא ןעוועג טרָאד זיא רע .ןכאז-רעדעל ערעדנַא ןוא לוויטש טקיטרַאפ
 ANS ַא ןעמוקַאב טייצ I טייצ TD PR בָאה OX PIT ,סחוימ רעסיורג
 ,רעגַאל זיא טגנערבעג ןוא טיורב ַא ףיוא טשיוטעג ,דמעה א ,ךיש
 ,רעטעברַאדגנַאווצ ערעייז ןבעגעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ Joy םעד ןופ
 .ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ TDK םושב ןעמ טָאה

 ,ןקָאלב יד רַאפ עטסטלע טרינימָאנ ןשטייד יד ןבָאה ,טסּוװַאב יוו
 -נייא ןעוועג ןענעז קָאלב ַאזַא ןדעי ןיא .לארשי יאנוש ענעכָארּפשעגסױא
 ,ןכָאװ עכעלטע ND WN זיא .עטריטרָאּפעד 300--200 ַא טריטרַאווק
 20 ךרעב ןעמוקעגמוא ןענעז'ס .טקידיילעגסיוא ןרָאװעג ןקָאלב יד ןענעז
 סָאּפַאק עקיטשרודטולב יד סָאװ פעלק יד ןופ -- לייט ַא .גָאט א ןַאמ
 .ןכעלקילגמוא םעד לוויטש ערעייז VIN ןטערטעג רעדָא ,טגנַאלעד ןבָאה
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 .רעדיל עשטייד ןעגניז טזומעג רימ ןבָאה ,ןייטשפיוא ןכָאנ ,ירפ רעד ןיא

 ,ןעגנוזעג זיא'ס יוו ךָאנ ןבָאה ןדיי עשטייד ?טנָאקעג ONT PK ANT יוו
 ןפורעגסיורַא לֶאמנייא ךימ ןשטייד יד ןבָאה ?דיי רעשיליופ ַא ,ךיא רעבָא

PRןעגניז לָאז , ANTטגנַאלרעד רימ ייז ןבָאה ,טנָאקעג טשינ ךָאד ךיא  
 ,ןעגניז I ןפורעגסיורַא ךימ אקווד TANT ייז סָאװרַאפ .טולב זיב פעלק
 רַאפ תונתמ yaya געלפ ךיא ןעמעוו ,ָאּפַאק רעד סָאװ ,ןופרעד טמַאטש

xםעד ןגעוו ןטסטלע-קַאלב םעד טלייצרעד טָאה ,ּפוז רעמ לסיב . NR 

 NX -- ךָאנ PX ANT אמתסמ ,ןבעג וצ םיא טַאהעג ANT PR ביוא
 OST ןטלַאהעג PK ךס ןייק טַאהעג טשינ עקַאט ANT PR .טשינ ביג

 .ןגָאלשעצ ךימ ייז ןבָאה -- ןטייצ ערעגרע ךָאנ ףיוא עקירעביא
 SD PR“ טלייטרַאפ ןעוועג רעטעברַא-רעגַאל יד ןענעז ,טגָאזעג יוו

 -עגנייא ONT PX .עבַאגפיוא ריא טַאהעג טָאה ָאדנַאמָאק עדעי .סָאדנַאמ

 ,טעברַאעג טציא PI בָאה'כ רעכלעוו PR ָאדנַאמָאק רעד ןיא זַא ,ןעז

 רעטייווצ א PX ןפָאלעג רעבירַא PR ןיב ,ןריטסיזקע ןענָאק טשינ ךיא לעוו

 ןעמ טָאה טעברַא יד .טנעמעצ טימ קעז טנרָאלעג טָאה סָאװ ,ָאדנַאמָאק

 ,ןעמוקעגנָא ןענעז ןענָאגַאװ יד זַא :"טירשפיול, טימ ןכַאמ טזומעג
 רענייא רעדעי זַא ,ןטיהעג ןוא טייל-.ס.ס ןענַאטשעג ןטייז עדייב ןופ ןענעז
 טינ ,ורּפָא Is .עצײלּפ רעד ףױא קַאז ַא טימ ןרעדנַא ןכָאנ ןפיול לָאז
 DIS ןפיוא זיא ,תוחוכ ןָא ןלַאפעג זיא'ס רעוו ."טירשפיול , םעד ןרעטש

 עכעלטע ןעוועג ןענעז ,טעברַא רעד ךַאנ ,טנווא ןדעי .ןרָאװעג טרידיווקיל
 ןקָאלב יד ןענעז ,ןכָאװ יירד-ייוצ עלא .עטעגרהעג PX עטעדנגווורַאפ
 ךיוא זַא ,ןעזעג בָאה ךיא .תונברק ערעטייוו רַאפ ןרָאװעג טקידיילעגסיוא

 זעוו ,ירפ רעד ןיא ןסיוועג א .ןעמוקמוא ךיא Syn ָאדנַאמָאק רעד ןיא
 ןפָאלעגרעבירַא רעדיוו PK ןיב ,ץַאלּפ ןפיוא טריפעגסיורַא זדנוא טָאה'מ

 ,ןרילרַאפ WW סָאװ טַאהעג טשינ ANT PR .ָאדנַאמָאק רערעדנַא IX ןיא
 !טריקיזיר בָאה ךיא .רַאפעגסנבעל זיא זעוועג ךיא ןיב ,ןטרָאד יוו ָאד ייס
 זעוועג טשינ ןיוש זיא רעטסטלע רעד ּוװ ,2 קָאלב PR רעבירַא PR ןיב

NIXלארשי-אנוש . JOY ONTרעד ןיא :ןעוועג זיא  MDלפעט א --  

 .ללעמ-ןענַאטשַאק טימ טשימעג ,טיורב םארג 350 טימ עווַאק עצרַאווש

 ןסעגעג ןופרעד ןבָאה לייט א .טשרּוװ אקעד 2 ,ןירַאגרַאמ אקעד 2
 זיימ בָאה ךיא .טכַאנרַאפ ףיוא ןזָאל סאד ןגעלפ לייט ַא ,זייווכעלסיב

 יוו TSOYA PR בָאה טייצ עטשרע יד לייוו ,ןסעגעגפיוא דלַאב עיצרָאּפ
 ץלַא ןסָאלשַאב PR באה ,טעבנג'מ IX טגייצרעביא PT רָאנ ,ערעדנא
 טשינ גָאט ןצנַאג א PR טלָאװ ,שרעדנַא .ירפ רעד ןיא ןעגנילשוצנייא

 ןעמ UST ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקקירוצ זכאנ WINS זיא .ןטלַאהעגסיוא

 ,לפָאטרַאק לקיטש & ןעוועג טרָאד זיא לָאמַא סָאװ ,ּפוז רעטיל K טלייטעג
 -סיזקע טנָאקעג OND ןעמ UXT סעיצרָאּפ ערעייז ןופ .טיורק לסיב ַא לָאמַא
 ַא ןעלגומשניײרַא טנַאקעג ןוא קילג לסיב ַא טַאהעג טָאה'ס AYN .ןריט

 .ןטלַאהעגסיוא זיא'ס יוו ךאנ טָאה ,ןסע לסיב
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 רעניימ ןעוועג זיא ,טלייצרעד Mw ANT PR ןכלעוו ןגעוו ,יקספרעש
 זיא ,טעברַאעג טָאה רע ּוװ .טלעפעג טשינ ןסע ןייק טָאה םיא .ןיזוק א

 DX קָאלב ןייז ןיא ןפיולרעבירַא WINK יד ןיא ךיא געלפ .ךיק ַא ןעוועג

Toyיקספרעש .טגנערבעג טָאה רע סָאװ סאד  ONTוצ ליפ יוזא טַאהעג  

 עקַאט ךיא ANT ,םיא PINT א .טפיוקרַאפ ןופרעד ךָאנ טָאה רע זַא ,ןסע

 םייב ,26 ָאדנַאמָאק PR טעברַאעג בָאה ךיא .ןטלַאהרעביא טנָאקעג

 .ג .י, רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ טיירגעגוצ טָאה רעגַאל רעד .טרָאּפסנַארט
 ,טכעלש ןעוועג טשינ טרָאד זיא ןלַאטסירק דוד ."עירטסודניא-ןעבראפ

 ךיא ןיב ָאדנַאמָאק רעד PK .טייל-.ס .ס יד רַאפ TOY ןגָארטעג טָאה רע

Thyסענעריס יד טרימרַאלַא ןבָאה גָאט ןייא .םישדח 18 , IXרעד'ס - 

 NPR“ טיירגעגוצ ןעוועג ןענעז VIN םעד ANN .ןענַאלּפָארע pr ןרעטנענ

 ןעניפעג רימ ןלעוו STN ,קנַאדעג ןטימ PT AK ןיהַא ןענעז עלַא .סעפ

 ,ןדנגוושרַאפ זענעז ןענַאלּפָארע יד YN ,טונימ 15 א ךאנ .טיוט רעזדנוא

 ,טנווטשעג ןוא טכַאמעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ןברוח םעד ןעזרעד רימ ןבאה

ONTעכלעזַא ןזָאלעגרעביא ןבָאה סעבמאב יד .ןבעל ןבילבעג ןענעז רימ  

 יד ןבענ .ןײרַא טנַאקעג ייז PX טָאה זיוה ץנַאג א IX ,רעבירג עפיט
 ףױרַא ייז ןענעז ןסיירפיוא יד תעב NK ןרער ןגעלעג ןענעז סעּפָאקָא

 ןשטייד יד TANT רעטעפש .טצישַאב זדנוא ןוא סעּפֶאקַא יד ףיוא
 AND“ .ןסירעגפיוא טשינ TANT עכלעוו ,סעבמַאב עקיזיר ןבָארגעגסיוא

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא OST .ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז JO ַא זַא ,ךיז טייטש
 תוחוכ עטריאילַא יד ןבָאה טלָאמעד .ןרעלטיה ראפ ,ןטייצ עשיטירק יד

 רעמ טַאהעג ןוא בצמ רעייז טסגוועג ןבָאה ןשטייד יד .טרידרַאבמָאב טפא

 -סיוא ןשטייד יד ןבָאה רעירפ .ענעגנַאפעג יד טימ יוו ,ןָאט וצ ךיז טימ

 -ניק טכַארבעגמוא ןוא רעטנזיוט רעטרעדנוח טימ ןטרָאּפסנַארט ןטָארעג

 .עקנַארק ,עכַאװש ?AX 50--40 רעביא רענעמ ערעטלע ,ןעיורפ ,טנגוי ,רעד

 .ןישאמ-המחלמ רעייז ראפ טצונעגסיוא ייז ןבָאה עקיעפסטעברַא עלא
 ליפ ןופ טקוקעגקעווא ןוא ףוס רעייז ןעזעגנייא Mw ייז ןבָאה טציא

 .ןעגנוניישרעד
 זעזעגסיוא ANT PR ,ןעגנַאגעגסיוא טעמכ Mw ןענעז תוחוכ עניימ

 זעמוקַאב ANT PR סָאװ זייפש לסיב ערעסעב סאד ץארט .ןעמלזומ ַא "וו
 רענייא ןיא .ןײרַא ןוויוא ןיא טאדידנאק ַא ןעוועג PR ןיב ,ָאּפַאק םענופ
 ךיז ךיא בָאה ,קָאלב ןיא ןעמוקעגרַאפ ,סעיצקעלעס עטצעל יד ןופ

 TANT ,טרָאד ןופ סױרַא רעטעפש ןיב ךיא wn .טעזָאלק ןיא ןטלַאהַאב
 JOY עיצרָאּפ יד ןריצודער ןוא ץימש טימ טפארטשַאב רָאנ ךימ ייז
 -רעביא ליפ ױזַא TW בָאה'כ ביוא ןוא -- 76354 ןעוועג זיא רעמונ ןיימ
 .ןָאטעג טשינרָאג רימ ייז TANT ,ןטרָאּפסנַארט עטשרע יד ןופ טבעלעג

79 



 תוחוכ עניימ Wh ןאד ךיוא ,טקרַאטשעג לָאמ vox ךיז בָאה ןיילָא ךיא

 עגנוי עלַא טימ WIND זיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .ןזָאלרַאפ Pw ךימ ןבָאה

 טָאה ןשטייד יד ייב לייוו .טייקיעפ ןיימ ןזייוואב ןוא "ןָאסַאפ ןטלַאה וצ ,
 .עציילפ א ןבעג ןָאק סָאװ רעד רָאנ טרעוו א טַאהעג

 ןיא רימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,םהרבא ,ןוז סירדנָאמ שרעה
 OX ONT רע PX רעגניפ ַא ןָאטעג PN םיא טָאה ,ןרעגַאל יד ןופ םענייא

 ןקיש ןעמ טעוו ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,עכלעזַא .שזַאדנַאב ַא טימ ןדנוברַאפ

 קידנעייג .ןענערברַאפ OW ןעמ טָאה טקישעג WAN ,טעברַא עטכייל ףיוא

 -עג זיא סיורָאפ .ןעגניז טזומעג עסאמ עצנַאג יד טָאה ,טעברַא רעד וצ
 .רעטסעקרָא ןא ןעגנַאג

 .רעמונ א ראנ ,ןעמַאנ TD טַאהעג טשינ טָאה רענעגנַאפעג רעדעי
 -עגפַא ,לעּפַא IX טכאמעג ןעמ טָאה ,טעברַא רעד I ןײגסױרַא ןרַאפ

 nya .סָאּפַאק עכעלטע טלייטעגוצ ייז וצ ןוא OXY עסיוועג א טלייצ

 טיול ,רעהַא ןוא PAX ןעגנַאגעגרעביא עקינייא ןענעז ,גנולייטרַאפ רעד

 .ןלעטשוצנייא סָאװ טאהעג טשינ INT ONT ןעמ .ןעזנייא סמענייא ןדעי

 ,ערעסעב ןוא עטכעלש ,סָאּפַאק יד טנעקעג קינייווזרעמ ןיוש ןבָאה רימ

 טשינ ךיז טָאה סָאװ רעד ןוא .ערעסעב יד ייב ןביילב טלַאוועג ןעמ טָאה

 -טס ןופ ןירוואקס הנוי רענייא ןעוועג .ןלאפעג זיא ,"ןעיירד, טנָאקעג

 .ןעמוקעגמוא ױזַא ךיוא זיא ןוא -- טעברַאעג רימ טימ טָאה סָאװ ,עווָאגעש

 ,עטריאילא יד ןופ ןעגנורידרַאבמָאב יד ןעמוקעגרַאפ ןענעזיס ןעוו
 רעד ייב ןטערַאגיס טלייטעג : טריפעג שרעדנַא ןיוש ןשטייד יד ךיז ןבָאה
 יד טימ טָאה ,טרעכיירעג טשינ טָאה'ס AYN .סעימערפ ןבעגעג ,טעברַא

 גרַאװנסע ףיוא טשיוטעגסיוא Yr PR -- רחסמ טריפעג ןטערַאגיס

 maw ךעלקעּפ ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילַאּפ יד .תורוחס ערעדנַא ןוא

Pyללכב .ןטערַאגיס ףיוא ןטכורפ טשיוטעגסיוא ןבָאה ,ןעמייה ערעייז  
 .רעטבייל לסיב א ןעוועג הפוקת רענעי ןיא זיא

 -עשטס ND Pr ס'נזָאר לארשי טנגעגאב PR ALT דָאב ןיא לֶאמנייא
 -סנַארט רעשירפ א ןעמוקעגנָא זיא'ס IR ,טלייצרעד טָאה רע .עוװָאג

 יד זַא ,טרעהעג PX בָאה רעטעפש געט ראפ א .קָאלב םעד PR טרָאּפ
 סע IX ,דיירסיוא ןטימ טרידיווקיל קָאלב ןופ ןשטנעמ עלַא ןבָאה ןשטייד

 רעבָא -- ןיטנַארַאק PR ןייג ןזומ עלַא ןוא עקנַארק-סופיט ךיז ןעניפעג

 .ןשטנעמ עגנוי ןעוועג ןענעז עלַא .ןעמוקעג קירוצ טשינ ייז ןופ זיא רענייק

 -סנַארט ןפארטעג ךיוא טָאה'ס .סעיצקעלעס זעוועג ןענעז לָאמ עלַא
 םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא TINT ןופ PX סעיצקעלעס Dw IN ןטרָאּפ
 .ןבעל ןביילב וצ טייקכעלגעמ
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 גנויירפַאב רעד רַאפ .1945 יַאמ ןט8 םעד ןרָאװעג טיירפַאב ןיב ךיא

 IX ,טרעהעג ןבָאה רימ .םישדח 3 עכעלנייוועגרעסיוא טַאהעג ךיא בָאה
 טזומעג ןשטייד יד ןבָאה ,ןרידרַאבמָאב ןוא ךיז ןרעטנענרעד ןסור יד
 .ךרדל הדיצ ןבעגעגטימ םענייא ןדעי ןוא רעגַאל םעד ןרידיווקיל לענש
 .קעדרעביא ןַא ןוא טיורב טימ טשרווו לטכַאש ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןַאמ ייווצ
 -אליק 70 א TD קחרמ ַא ,ץיוויילג ןייק סופוצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא
 -ניה ןבילבעג זיא'ס AYN .טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאגעג ןענעז רימ .רעטעמ
 ןיב ,תוחוכ עטצעל יד טימ ,םיוק-םיוק .ןסָאשרעד ןעמ טָאה ,קילעטשרעט

 .ןרעגאל עקימורא יד ןופ טקנוּפלמַאז רעד ,ץיוויילג זיב ןעגנַאגרעד ךיא

TDרענייק .דנַאלשטייד ןייק ןקיש טלָאזעג זדנוא ןעמ טָאה ןטרָאד  UST 
 ךיא .ןסילשוצנָא PT רעסעב זיא טרָאּפסנַארט ןכלעוו iy ,טסגוועג טשינ
 יד ןופ םענייא ייב .ןעמַאזוצ יקספרעש ןמלז טימ ןטלַאהעג ךיז בָאה
 APRA PNK טרָאד ךיז טָאה ןמלז .ךיק א ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאּפסנַארט

PR -- yaךימ טָאה קילבנגיוא םעד ןיא .םיא ךָאנ ךיא  IXזאמ-.ס.ס  

 רעד ןטימ ןיא ,ןלַאפעג ןיב ךיא PA ,ןעוועג קספ-םייקמ טוג TX טּפַאכעג
 וצ טריפעגסיורַא ןעמעלַא טָאה'מ .טרָאּפסנַארט ַא ןעמוקעגנָא זיא טכַאנ
  עבלעוו ןיא ,ןענָאגַאװ-טסַאל ןענַאטשעג Tw ןענעז ןטרָאד ,ןַאב רעד
 טקַאפעגניירַא ןשטייד יד TANT TART RIN ןדעי PR .תומהב טריפ'מ

 -עגּפָא VY רעד זיא טכאנ רעד ןטימ PK .ןשטנעמ 300—200 K רשפא
 TINK טריפ'מ IX ,טגָאזעג ןעמ טָאה TINK .ףוס ַא ןָא ןרָאפעג ,ןרָאפ
 TOY ןייק ,געט ייווצ Wa זיא ןרָאפעג .דנַאלשטיײד זיא ,ןעזָארסָארג ןייק

 .ןבעגעג טשינ ןעמ טָאה
 ךיא .עיקַאװַָאלסָאכעשט PR VIN ןסיוועג ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ

 ערעזדנוא PR ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה סרעניוווניא יד זַא ,קנעדעג
 עכעלטע ןרָאפעג רעטייוו ןעמ זיא ךָאנרעד .טיורב ןוא זייפש סענָאגאוו
 ןסיוועג ַא OAK .טיורב טלייטעג לָאמניײא ןשטייד יד ןבָאה געוו ןפיוא .געט
 -ילוכ עפורג ַא סענָאגַאװ יד ןיא טקישעג MT ןבָאה ,ןייטש ןבילבעג טרָא
 .ענעגנַאפעג יד ןגָאלשעג ןבָאה ייז ןוא טלעוורעטנוא רעד ןופ סענַאג

 טימ טרעטנימרעד ןרעדנַא םעד טָאה רענייא ,טשלחעג ןבָאה ןשטנעמ

 -רעד טנָאקעג טשינ טָאה'מ סָאװ יד .רעטניוו ןעוועג זיא'ס .יינש לסיב א
 סָאד .סענָאגַאװ יד ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא סענאגילוכ יד ןבָאה ,ןרעטנימ
 ןבילבעג טשינ רעמ זיא ,200--300 טָאטשנָא .טכענ ייווצ טרעיודעג טָאה

PXןשטנעמ 70 א רעפעגמוא יוו ןענָאגַאװ יד . PXטכַאנ רעטירד רעד  
 יד טיירדעגסיוא רימ ןבָאה ייז .טנעה ערעייז ןיא ןיירַא ךיוא ךיא ןיב
 ךיא זַא ,טקינייפעג ױזַא ןוא ךיוב ןיא טעּפָאקעג ,טנעה יד ןופ רעגניפ
 ןעזעג בָאה ךיא .רָאה א ףיוא טגנעה ןבעל ןיימ זַא ,טריפשרעד בָאה
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 זעוו ,גַאטרַאפ :סולשַאב ןיימ ןעמוקעג זיא INT .ןגיוא יד רַאפ ףוס םעד
 -ּפָארַא ךיז ךיא בָאה ,טלמירדעג ןָאגַאװ ןטייווצ X PK TANT רעטכעוו יד
 ןבָאה ןשטייד יד .יינש ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא ןָאגַאװ ןופ טזָאלעג

ONTטריפשרעד  PKןסָאשעגכָאנ רימ  -- VWI WAךיא .ןפָארטעג  Pl 
 -לעהַאב ןופ סױרַא ךיא ןיב ךָאנרעד .העש עכעלטע יינש PX ןגעלעג יוזא
 PA ןביוהעגנַָא ןוא שינעט

 ,טסגוורעד ךיז רעטעפש) .דלאוו ַא ןעזעג PR ANT סנטייוו רעד ןופ
VIN ONT IXרעטעמַאליק 5 זיא  NDײקאווָאלסָאכעשט ,ןכריקסייוו ). ONT 

 POX ,ףרָאד א ןיא ןעמוקעגנָא עקַאט ןוא PW רעטייוו ןסָאלשַאב ךיא
 IX ןיב ךיא זַא ,תמא ןצנאג םעד טקעדטנא רעיופ םעד ןוא בוטש ַא ןיא
 רימ טָאה רע .לזמ טַאהעג בָאה ךיא .טרָאּפסנַארט א ןופ רענעפַאלטנַא
 יוו ןעזסיוא טשינ לָאז PR ,ןָאטעגרעביא JIN יד טרישזַאדנַאברַאפ

IXךלימ טימ טיורב ןבעגעג רימ טָאה .רענעּפָאלטנַא  DKייב ןטלַאהעג  
 ךָאד טָאה רע IX ,רעיופ רעד רימ טגָאז טכַאנרַאפ AND ןצנַאג א ךיז
 ןסור יד ןיוש ןעייטש ןענַאד ןופ טייוו טשינ זַא ,ןטלַאה וצ ךימ ארומ
 ,הרירב ןייק קידנבָאח pw .ןייג לָאז PR PMN ayn םעד ןזיוועג ןוא
 גָאט ןרָאװעג זיא'ס זיב ,ייג ןוא ייג ךיא .גנוטכיר רעד ןיא קעװַא PR ןיב
 יד ןעוועג ךָאנ ןענעז טָאטש רעד PR .ןכריקסייוו PR ןעמוקעגנָא ןוא
 ,ןשטייד

 טייג PMN ,ןָאט וצ סאוו ,טסווועג טשינ PR באה ,קידנעמוקניירַא
 ךימ טריפעג ,םרַאדנַאשז רעשיכעשט א ןטלַאהעגּפָא טָאה ךימ זיב ?ןעמ
 ךיז טָאה'ס .הסיפת זיא זיב ,רעטייווצ רעד וצ עיצַאטס-ייצילַאפ ןייא ןופ
 -סנַארט םעד ןופ ןפָאלטנַא ןַאמ 4 ךָאנ ןענעז רימ טימ זַא ,ןזיוועגסיורַא

WINDןוא  YORןרָאװעג טריטסערַא ןענעז  NDןעמרַאדנַאשז עשיכעשט . 
 -ונעגרעביא TINK TANT ןאד ,געט טכא הסיפת ןיא ןסעזעג ןענעז רימ
 -ונעג רעדיוו PR ןטייווצ DY טרָא ןייא ןופ טריפעג ןוא ןשטייד יד ןעמ
 טכַארבעג TINK טָאה ןעמ זיב ,הסיפת וצ הסיפת ןופ -- ןקינייפ ןעמ
 טָאה גָארּפ .ןדיי 30--40 ַא ןעוועג TW רימ ןענעז ןטרָאד .גָארּפ ןייק
 -ערעט ןיא טריפעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה ,ןעמענוצ טלָאװעג טשינ זדנוא
 ,זדנוא רעסיוא ,טבעלעג השקשינ ןדיי ןבָאה ָאטעג םעד ןיא .טַאטשנעיז
 -ףָארטש א PR טקישעג ןעמ טָאה זדנוא .ןשטייד יד ןופ ענעּפָאלטנַא
 .ןאמ 300 א ןעוועג ןענעז טרָאד ,רעמיצ on ַא -- רעגַאל

 לסיב ַא רָאנ ,ןגָארקעג טשינ TOY ןייק רימ ןבָאה ךָאװ PR געט יירד
 זוא טיורב ָאקעד 20 וצ טלייטעג ייז ןבָאה געט עקירעביא יד .רעסַאװ
 .ןטלַאהסיוא טנָאקעג קינייוו TANT ,ןסע XIX ןופ .פוז רעטיל לטרעפ ַא
 ןוא רעמַאק-ףָארטש רעד זיא ןעמוק טייל-.ס.ס יד ןגעלפ ןגרַאמירפ ןדעי
 ףיוא טריפעגסיורַא זדנוא ייז ןבָאה WT .עטיוט ןַארַאפ ןענעז'ס ביוא ,ןעז
 .פעלק טימ טײלגַאּב ,ןזיוה ןוא לדמעה א טימ רָאנ ,סעװרָאּב לעּפַא ןַא
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 זפורעג םיא UNM ןעמ ,שזדָאל ןופ ָאּפַאק רעשידיי ַא nya זיא ןטרַאד

 ,טגָאזעג רע טָאה רימ .שטייד ַא ןופ רעגרע ןעוועג ךָאנ זיא רע .קירדערפ

 ךיא טלַאה יוו ייס לייוו ,ןסע MP ןעמוקַאב ךעמ טשינ HINT ךיא זַא

 ,ןריּפַארק םייב

 -עג רעדיוו ןוא ףיוה ןפיוא טריפעגסיורַא זדנוא ןעמ טָאה לאמנייא

 טָאה ,סיפ יד ףיוא ןייג טנָאקעג ךאנ טָאה סע AYN .עיצקעלעס ַא טכַאמ
 טשינ ןבָאה סָאװ יד .לרעמיצ ןיילק א PX טצעזעגניירא ןַאמ 12 וצ ןעמ

 רענייא ,רעמיצ ַא PR טקאפעגניירא ייז ןשטייד יד ןבָאה ,ןייג טנַאקעג

 .טיוט ןענופעג ןעמעלַא סנגרָאמוצ nx — לעמ קעז יװ ןטייווצ ןפיוא

 םייב ןטלַאהעג Tw טָאה ,טגָאזעג יו ,המחלמ יד) גָאט ןבלעז םעניא

 ™ ןוא ץיירק ןטיור ןופ עיצאגעלעד א ANID ןופ ןעמוקעג זיא ,(ףוס

 -עלעד רעד טלייצרעד ןבָאה רימ .ןשטנעמ עטיוט קיצפופ א ןעזרעד ןבאה
 TX רעגנוה PD ןברַאטש ןשטנעמ PR ןסע וצ טשינ טיג'מ IN עיצאג

 סָאװ ,פוז לסיב ַא גָאט ןדעי ןלייט ןביוהעגנַא ןבָאה ןשטייד יד .ּפעלק

 טעברַא וצ .ןטלַאהסיוא רעטייוו ןענָאק לָאזמ ,טיונ יד טרעדנילעג טָאה

 .ןעמונעג טשינ זדנוא ןעמ טאה

6 

NIXןענעז ןסור יד ןעוו ,1945 יאמ ןט8 ןזיב ןטלַאהעגסיוא ןעמ טָאה  

 ךיא ?ןפַארטעג זדנוא ןסור יד ןבָאה בצמ ַארַאפ סָאװ ןיא רעבא .ןיירא

 .סיפ עניימ ףיוא ןייטש טנָאקעג טשינ TR ָאליק 30 רשפא ןגיווועג באה

 יד .ןטעלעקס ןעוועג ןענעז עלא רימ .טריפַארגָאטַאּפ זדנוא ןבאה ייז

 הסיפת PX טצעזעגניירַא ןסור יד ןבָאה ,טכַאװַאב זדנוא ןבָאה ONT ןשטייד

 טָאה רעוו רעבַא .ןכַאװַאב וצ ייז עבאגפיוא יד טַאהעג ןבָאה רימ ןוא —

 ןענַאוו ןופ עיצַארטסיגער א ןביוהעגנַא TANT ןסור יד ?וצרעד חוכ טאהעג

 ןבָאה ןסור יד ןוא עוואלמ ןבעגעגפיוא באה ךיא .טמַאטש רענייא רעדעי

 א ןוא םישובלמ טימ טגרָאזַאב ,טָאטש זיימ PX ןרַאפקירוצ ןסייהעג ךימ

 .ןטעליב-ןאב ןבעג םוטעמוא רימ לָאזמ ןוא יירפ pa ךיא זַא ,לטעצ

 טגרָאזַאב םיטילפ יד טָאה'מ ןוא ןכיק ןעוועג ןענעז סעיצאטס עלא ףיוא

 ַא טרעיודעג טָאה עווַאלמ PA טַאטשנעיזערעט ןופ עזייר יד .זייפש טימ

 ןפיוא .טייצ לקיטש ַא עשרַאװ ןיא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .םישדח ייווצ

aynבָאה  PRןיימ זַא ,טרעהעג  MDןטייווצ ַא ןיא טבעל  Wax?ןוא  

 DIST ןסיוורעד ךיז רשפא ,עוואלמ ןיא mp לענש טלָאװעג רַאפרעד

 .סרעיונעג

 :יוו ,ןדיי עקינייא ןפָארטעג Mw ךיא בָאה ,עווַאלמ px קידנעמוק

 OST ןבעגעג ןעמ טָאה זדנוא .ערעדנַא ןוא לעגיפש הרש ,קיזָאק ,טפַאש

 -לבקמ זדנוא ןבָאה ןקַאלַאּפ יד .לעטָאה א NYA רעירפ זיא'ס ּווו ,זיוה
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 ןרעדנַאװ ןביוהעגנַא ןבָאה רימ "? ךָאנ טסבעל ,דישז ,וד , :ןעוועג םינפ
 ןכוז רעדניק ,רעדניק PX ןעיורפ ןכוז רענעמ .ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא זופ
 .רחסמ טימ לייט ַא ,ןענדרַאנייא ךיז טווורפעג ןבָאה ןדיי .עמַאמ-עטַאט

 טלָאװעג טשינ TANT ייז ןוא ןטסירק ןעמונרַאפ ןבָאה רעזייה עשודיי 7

 .זעגנוניווו יד ןבעגקירוצ
 טרָאד ןוא קסנערש לטעטש ןיימ ןיא ןרַאפעגוצ PR pa עוואלמ ןופ

 טַאהעג טשינ ANT ךיא .יקסרָאבינ ןמלז רעכַאמלטיה ןופ זוז םעד ןפַארטעג
 ס'רעווש ןיימ ןיא .ןסיורד PX ןפָאלשעג ןוא ןקיטכענוצרעביא mM וליפא
 -רַאפ טימ TANT ייז ןוא ײצילָאּפ רעקסנערש יד ןענופעג ךיז טָאה זיוה
 .רימ ראפ MT א וליפא ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןדיירסיוא ענעדייש
 -סנערש X .טרָאװ ןטלַאהעג טשינ ףוס DY רעבָא -- טגָאזעגוצ ןבאה ייז

 .רעגעלטכַאנ ַא ןבעגעג רימ טָאה טסירק רעק
 זעוועג ךָאד ןיב ךיא .רעמיר רעכעלטסירק א ןעוועג זיא קסנערש ןיא

 םיא ייב ANT ךיא .דמערפ ןעוועג טשינ רימ הכאלמ יד זיא ,רעברַאג א
 רעד זא ,ןרָאװעג רעיווועג רעטעפש רעבָא ,טייצ עסיוועג א טעבראעג
 -נַאב עשיליופ יד ןופ "סעיצקַא , יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רעבלעז
 ךיא .ןרעגאל יד ןופ ענעמוקעגקירוצ ,ןדיי טעגרהעג ןבָאה סָאװ ,סעד
 ,םירוסי ןוא ןייפ ליפ MK ךָאנ ,ןבעל ןיימ ראפ ןעמוקַאב ארומ באה
 קירוצ PA PR .טייצ רעצנַאג רעד PR ןענאטשעגסיוא pa ךיא עכלעוו

 AX“ .ןצעזַאב ןטרָאד ךיז רעדיוו טניימעג בייהנָא ןיא .עוואלמ ןייק קעווא

 רעבָא .ןדיי רעמ לסיב ַא ןעוועג ןיוש ןענעז'ס ,ןָאט וצ סעפע ןביוהעג
 ןעמ טָאה טכַאנ עדעי .ןבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ ןעמ זיא אד ךיוא
 .קערש רעקידנעטש PX טבעלעג TANT ןדיי .ןעיירעסיש טרעהעג

 TTD WYNN I“ ןעוועג זיא עוואלמ ןיא ןָאזינרַאג ןשיסור ןיא
 ND ענעמוקעג קירוצ יד רעוועג טלייטעג טָאה רע ןוא גנומַאטשּפָא רעש
 yp הרימש ןטלַאהעג ןבָאה יד .ןטַאדלַאס עשידיי ענעזעוועג ןרעגַאל יד
 AK“ זדנוא יוזא יוו ןגעוו טכוזעג ןבָאה ןקַאלַאּפ יד לייוו ,ןלַאפרעביא
 .ראפעג ַא טָארד עווַאלמ זיא ךיוא IN ,ןעזעגנייא ןבָאה רימ .ןעגנערבוצ

 ,דנאלשטייד ןייק קעווַא 1945 ףוס PR PR טריזינַאגרָא ךיז רימ ןבָאה
 ןרעזדנוא סולשַאב םעד .לארשי-ץרא זעוועג זיא ליצדנע רעזדנוא לייוו
 -נויצַאב עטוג יד טכעלגעמרעד טלָאמעד TANT ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ
 IVT רימ .ןטייקירעווש ןייק טכַאמעג טשינ ןבָאה ייז .ןסור יד טימ ןעג
 זיא ןטלַאהַאב PT TANT לייט א .ןַאמ 30 א ןופ רעווַאלמ עפורג א ןעוועג

 -רַאפ ןבָאה עלַא .ןטסירק ייב ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז לייט א ,רעדלעוו יד

 ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,ןימינב םענייא ץוח ַא ,עוואלמ ןזָאל

 .עווַאלמ זיא ןבילבעג זיא ,רעּפעטשנשַאמַאק & ,קינלעמ WK .ןיטסירק
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 50 יד TD טרַא ןפיוא הבצמ א טלעטשעג רימ ןבָאה עוואלמ ןיא

 ןעמוק ןלעוו רשפא ,טמיוצעגמורַא ץַאלּפ םעד טָאה'מ .ןדיי ענעסָאשרעד
 -עג YT TD טרָא עטמיטשאב ONT TOM WORD ייז ןלָאז ,םיבורק
 א טכאמעג עוואלמ PR רימ ןבָאה רופיכ-םוי ןוא הנשה-שאר .ענעלַאפ
 לייוו ,קינייוונסיוא PD טנוואדעג ,רוביצ-חילש רעד ןעוועג ןיב ךיא .ןינמ
 ,טחוש MD ןעוועג טשינ זיא'ס .ןעוועג טשינ זיא רוזחמ רעדָא רודיס ןייק
 .ןבעל שידיי ןייק -- ללכב ,בר ןייק

 טלאמעד ןבָאה ןרעטסעווש ייווצ ןוא ךעלדיימ ייווצ ךָאנ ,לעגיפש הרש
 -רדסמ רעד .טַאהעג הנותח טרָאד ןבָאה עטצעל יד .עוואלמ ןיא טניווועג
 -רַאפ ףיוא טעברַאעג באה ךיא .תודע ייווצ PX ןעוועג ךיא ןיב ןישודיק
 ךיוא בָאה'כ .טלעג לסיב א טנידרַאפ PK ײרעברַאג ייב רעטרע ענעדייש
 ןעוועג זיא ףתוש ןיימ .טפיוקרַאפ PR טפיוקעג ,ןסור יד ייב טעברַאעג
 .לעקנערפ דוד השמ

 עלעקנוט ענעדיישראפ ןופ ףיֹולנֶא IX ןעוועג זיא ןישטעשטש ןיא
 .ןטַאדלאס רַאפ טלעטשראפ PT TANT סָאװ עכלעזַא ךיוא ,ןענױשרַאּפ
 YR DW ןעמונעג PX זדנוא וצ טּפַאכעגנײרַא pr ןבָאה עכלעזא ייווצ
 -רַאפ ץנַאג ןיימ טאהעג טרָאד ןוא ץלעפ ַא PX ןָאטעגנָא ןעוועג ןיב
 ןיב רעדיוו ןוא ץלעּפ םעד ןעמונעגוצ רימ ייב ןבָאה ןטידנַאב יד .ןגעמ
 ,רימ ןופ לזמ רעמ טַאהעג ןבָאה ערעדנַא יד ,טשינרָאג ןָא ןבילבעג ךיא

 ןשיווצ טקעטשרַאפ INI ,ךיז ייב טַאהעג טשינ טלעג רעייז ןבָאה ייז לייוו
 ףיוא רימ ןענעז ,ץענערג רענישטעשטש רעד ןופ .ןכַאז ןוא םידגב יד
 רעשיסור רעד וצ ןעמוקעגנָא DX ןילרעב זיב ןרָאפעג סָאטױא עשיסור
 ענַאז ןייא PD ןייגוצרעביא רעווש ױזַא ןעוועג טשינ זיא INT .ענָאז
 זעוועג זיא'ס .רענַאקירעמַא יד וצ זעמוקעג ןענעז רימ .רעטייווצ רעד זיא
 רימ ךיא באה .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ,ןדעי רַאפ טעמכ ,טייקכעלגעמ יד
 זיא ןטעברַא רעסעב ךיא לעוו ,עקירעמַא PR ןטעברַא רעדייא :טגָאזעג
 תאיצי ,) "סודָאזקע , ףיש רעד וצ ןרָאװעג ןבירשעגוצ ןיב ךיא .לארשי-ץרא
 סָאד .לארשי-ץרא ןייק ןייגפַא DMA ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,("הפוריא
 .1947 רָאי ןיא ןעוועג זיא
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ONDןרובלעמ / גרעבנעזַאר  

JIN NOVY PNטייז רעשירַא רעד ףיוא  

 א

ONTטנפעעג ןעמ טָאה ָאטעג  PRךיוא זיא ןַאד .1940 רעבמעצעד  
 -רעמעשט ,ַאקסַאילדָאּפ-ַאלַאיב TP גנולדיזסיוא עטשרע יד ןעמוקעגראפ

 PX רעגַאל םעד טלעטשעגפיוא ךיוא ןעמ טָאה טלַאמעד .שטירזעמ ,קינ

 ,רעגַאל-גנולדיזרעביא ַאזַא ,ָאװַאדלַאשזד

 ןענעז סָאװ יד רעסיוא ,רעירפ יוו ןעניֹוװ ןבילבעג ןענעז ןשטנעמ
 רעדָא ןשטייד-סכייר יד לייו ,רעזייה ערעייז ןופ ןראוועג ןבירטרַאפ

 .זעגנוניווו ערעייז זעמונעגרעביא ןבָאה ןשטייד-סקלַאפ
 PAX ןענעז ןוא עשרַאוו PD ןעמוקעג קירוצ ןענעז ס'רעדעל יד ןעוו

 DR ןגָאלשעצ יײז טָאה PK ײצילָאּפ ןעמוקעג זיא ,גנוניווו רעייז ןיא

 DS קירַאנַאק סעילימַאפ יד ןופ תוריד יד .הריד רעד ןופ ןבירטעגסױרַא
 ןבעגעגרעביא YN טָאה ,(קרַאמ רענירג) קעניר ינָאלעשז ףיוא ,םולב

 .ןשטייד יד
 טבעלעג ךָאנ ןעמ ONT ,טרילָאזיא ןעוועג טשינ זיא'מ יוו גנַאל ױזַא

 זיא OST ,טעברַא-גנאווצ FAK רעדָא ,ןטעברַא ןייג טזומעג ANI ,יירפ

 אי ןשטייד יד ןבָאה ןטעברַא עסיוועג ראפ .עטלָאצעג ןייק טשינ ןעוועג

 יוו ,רעטרע ערעדנַא PR טעברַא ףיוא ןעמונעג WK טָאה wo .טלַאצעג
 -רעביא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,סקרַאוולאפ יד ןיא ןוא וואנאכעשט
 .ןעמונעג

 ,רימ סָאװ םעד ןופ טבעלעג רָאנ ,טעברַאעג טשינ טָאה רעטַאפ ןיימ

 ןעװעג ןענעז רימ -- רקיע רעד .ןטלַאהעגסיוא OK ןבָאה ,רעדניק יד
PXגנוניוו רעזדנוא . 

 .טעברַא ןָאטעב ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז PR ןוא לקוי ךיוא
 זיא PK טריקסיפנַאק MSNA זיא ,טגָאמרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ץלַא
 טעברַאעג PAN ןבָאה רימ .טָאטש רעד וצ םוטנגייא סלַא ןעגנַאגעגרעביא

 .רעטיג יד ןיא

 דיי רעדעי :ןרעמונ טריפעגנייא MT ןבָאה ןכָאװ סקעז עטשרע יד ןיא
 רעמונ םעד ןוא ,עטסיל א ףיוא ןבירשרַאפ ןעוועג ,רעמונ א טַאהעג טָאה

 ןענעז סעטַאל עלעג ןייק .סױרַא זיא לעפאב NIX -- ןגָארטעג רע טָאה
 טָאה אפאטסעג יד WN ,רעטעפש ןעמוקעגפיוא ןענעז ייז .ןעוועג טשינ
 .טפאשרעה ריא טלעטשעגנייא

 רָאנ ,וואנאכעשט PR ןעוועג זיא ָאּפַאטסעג רעד ןופ טרָאציז סאד
 ראפ באטש-טפיוה רעד .גָאט ?TTY טעמכ ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז ייז
 זעוועג זיולב זיא עוואלמ PX .קצָאלּפ PX ןעוועג זיא קריצַאב רעזדנוא |
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 ןדיי .ןעוועג טשינ זיא יײצילָאּפ עשיליופ .,ײצילָאּפ(-ץוש) עלַאקָאל יד

 ךיז טָאה ןעמ ,ןעגנוגנידַאב עקיטסלַאמעד יד טיול ,יירפ טבעלעג ןבָאה
 .ןטנווָא יד זיא רעסיוא ,ןגעוואב טנעקעג

 ןבָאה ,טָאטש PR PX זיא ָאּפַאטסעג יד רָאנ יו ,םישדח ייווצ ךָאנ
 טנערברַאפ זיא ץלַא PR ןדנוצעגרעטנוא שרדמ-תיב OST ןוא ליש יד יוז
 ןפרַאװמוא ןעגנּוװצעג ןדיי ןעמ טָאה ,רעטעפש ןכָאװ AND א טימ .ןרָאװעג
 יברעד ANT PR .הפירש רעד ךָאנ ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ןרעיומ יד
 .דרע רעד טימ טכיילגעגסיוא ןרָאװעג זיא ץלַא .טעברַאעג

 רָאנ טשינ טריסַאּפ טָאה ONT IX ,ןרָאװעג רָאװעג PR זיב רעטעפש
 AND“ :ןבױא ןופ לעפַאב ַא ןעוועג זיא'ס .םוטעמוא רָאנ ,עוואלמ זיא
 .ןליש עשידיי יד ןענערב

 .ןָאזרעּפ 7 ND טַאר-ןטסטלע IX טמיטשַאב ןעמ טָאה טייצ רעד טימ
 7 ןביולקסיוא לָאז רע זַא ,בר רעוואלמ םוצ לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא'ס
 .טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ךס xX .רעטסטלע רעד ןייז לָאז בר רעד ןוא ,ןדיי
 ,טַאהעג ארומ טָאה רע ,קסניּפ ןייק ןפָאלטנַא טלָאמעד זיא יקצענָאק
 רעכלעוו ,טַאר-ןטסטלע םעד זיא ןייז וצ טַאדידנַאק ןעוועג זיא רע לייוו
 ,ןשטנעמ ףניפ ךָאנ ןוא שטיוואדרַאמ ,רעטלַא קיציא PD ןענַאטשַאב זיא
 .ןעמענ ערעייז טשינ קנעדעג PR סָאװ

 .טכוזעג ייז טָאה ןעמ לייוו ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז סרעוט עשיאייטרַאּפ יד
 רעד ןופ סרעוט יד ךיוא .עטסיל רעד ףיוא ןעוועג זיא קירַאנַאק ריאמ
 ךָאד Wn טָאה AMP ןופ ךורבסיוא ןרַאפ םישדח עטצעל יד PK .ענימג
 .טנכייצעגסיוא םעד טימ PT ןבָאה ןדיי .ןענַאלּפָארע ףיוא טלעג טלמַאזעג
 רעוויטקַא TK ,קרַאמיײנ ןַאמטוג ןעוועג זיא הליהק רעד ny רעציזרָאפ
 ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .דירפ בייל הירא ןעוועג זיא טרָאד רעוט
 רעד זיב ,ָאטעג PR טבעלעג ןוא קירוצ ןעמוק וצ טגַאװעג טָאה סָאװ
 ןרָאװעג זיא רע WH ,טנגעזעג OX טימ ךיז באה PR .עיצַאדיווקיל
 (PR .רימ ראפ ןעוועג רע זיא עטסיל רעד ףױא Son ,טקישעג קעווא
 ןרָאװעג זיא דירפ בייל הירא זַא ,טנָאמרעד טרעוו סקנפ רעזדנוא
 .(קיטכיר טשינ זיא OST .ןעגנָאהעג

 ןשטייד יד ,ןעוועג טשינ ןענעז ןטפעשעג עשידיי עטַאווירפ ןייק

 OST -- בלעוועג ןייא ןעוועג זיא ןדיי יד רַאפ .טרידיווקיל pox ןבָאה

 ןופרעד ןבָאה ייז .טַאר-ןטסטלע ןופ רעדילגטימ יד ןופ םוטנגייא-טַאווירפ

 רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ טעברַא ןייק וצ ןענעז ייז לייוו ,ןבעל טפראדעג

 .ןכאז עש'להק טימ ןבעגעגּפָא ךיז

 ןַאמטוג ייב טרָאציז ןטשרע ןייז טַאהעג טָאה טַאר-ןטסטלע רעד

 אצינעיפ PR טַאטשּפיל IM WAST ןעוועג זיא בלעוועג oT .קרַאמיינ

 -רַאּפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ךעלבלעוועג ערעייז טַאהעג לָאמַא ןבָאה

 | .טקינייא
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 .טייהרעליטש טלדנַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג ןענעז םעד רעסיוא

 טלעג ראפ תורוחס טגנערבעג ןבָאה ןשטייד-סקלַאפ NK ןשטייד-סכייר
 TX ןעוועג ךָאד ןענעז םירחוס-ןקאלַאּפ ךיוא .טפיוקעגפַא ןבָאה ןדיי ןוא

 ND ןעגנערב סאד wn טגעלפ לָאמַא ONT ,זייפש ןוא ןכאז טגנערבעג

 ND טלגומשעג ןרָאװעג סע זיא טציא-רָאנ ,טעטש ערעדנַא PR עשראוו

 .טייהרעליטש רעבָא -- ןשטייד ךרוד גרעבסגינעק
 ןעמ טָאה ןדיי עגנוי יד 1940 רעבמעצעד זיב ןעוועג זיא סאד

 -ַאב עליבַאטס ןייק טַאהעג טשינ UXT סָאװ רעד .טעברַא ףיוא ןעמונעג

 3--2 ,טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןייג טזומעג OST ,ןשטייד יד ייב גנוקיטפעש

 .רענטרעג ,PX לעיצעפס ,טעברַאעג ןבָאה זעיורפ ךיוא NN א לָאמ
 DIST .ווָאנָאכעשט ןייק ןעיורפ ןוא ךעלדיימ ןעמונעג ייז ןבָאה רעטעפש

 -טפַאשטריװדנַאל עסיורג א ןפַאשעג ךיז טָאה'ס NK דרע עטוג ןעוועג זיא

 .גנירעג זאמרעה וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,םרַאפ עבעל
 .עטכעלש א ןעוועג טינ זיא טייצ רענעי PX רעטעברַא יד וצ גנויצַאב יד

 ןבָאה סָאװ יד .ןגירקעג ןעמ טאה TOY רָאנ ,קינייוו ןעוועג עקאט זיא טלעג

 MD ןעזעג טשינ ,טוג טַאהעג ךיז ןבאה ,םרַאפ רעד ןיא טעברַאעג

 WIN“ ייז וצ טגַאוועג טשינ טָאה ןַאמ-ָאּפַאטסעג ןייק וליפַא ,םרַאדנַאשז
 .ןעמוק

 TD ןעמונעגרעביא ןרָאװעג ןענעז ןטפעשעג עשידיי רעוואלמ עלַא
 -עגסיורַא ןעמ טָאה לימ סרעטומלרעּפ po .לימ ס'רעדעל ךיוא .ןשטייד

 .ָאקרַאשט ןוא רעדעל ne ןלימ יד רָאנ ןענעז ןבילבעג .ןענישַאמ vox טריפ

 טשינ ,רעגרעבציורק שטייד א ןעמונעגרעביא טָאה סעינרַאברַאג יד
TPייב .טימעסיטנַא  DXםינינב עטלַא יד .טיילכַאפ ןדיי טעברַאעג ןבאה  

 -עגפיוא PDR דנַאלשטיײיד ןופ ןענישַאמ VII AYA ,ןפרָאװעגמוא רע טָאה

 טרָאד ןבָאה סָאװ ןדיי יד ןשיווצ .גנומענרעטנוא ענרעדַאמ ַא טלעטש
 ָאטעג DX ןענעז סנירטיצ יד .יקסדָארבעשזַאק ןעוועג זיא ,טעברַאעג

 עטכוזעג יד ןופ עטסיל x ףױא ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ןעוועג טשינ
 .עוואלמ ןופ קעווא ןוא

 -רעליטש .עשזנַארב רעד ןופ ןעוועג טשינ ןענעז רעטעברַא עשיליופ

 ONT ןעוו ,ןטקודָארּפ טגנערבעג טיילכַאפ עשידיי יד רַאפ רע טָאה טייה
NOVIטכַאמרַאפ ןעוועג זיא . 

 TONY ייווצ .גנולדיזסיוא ןַא ןייז טעוו'ס IN ,טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ
 םעד ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןקַאלַאּפ טקישעגסױרַא רָאג ייז TANT רעירפ

 ,סענַאגילַאּפ טיובעג ,ץינשורפ זיב -- עוװָאלדיש ןבענ ,ייסָאש רעוועשרַאוו

 ןופ ןדאלסיוא םייב טעברַאעג TANT רימ .(רעצעלּפ-גנוביא עשירעטילימ)
 ןופ ןקַאלָאּפ עגנוי .תורוחס ןוא ןלַאירעטַאמ ענעדישרַאפ ןענַאגאוו יד

 ןוא ,דנאלשטייד TP ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז ,רעפרעד רעקילדנעצ

 טשינרַאג זיא ייז רעבָא .טנעמרעװָאג-לַארענעג םעד PR -- ערעטלע
 .טעברַאעג DIST ןוא רעטרע ענעי ףיוא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןעשעג
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ONTןײטשטנַא ןרַאפ זעוועג ךָאנ זיא ץלַא  TDטָאה ןעמ ןעוו .ָאטעג  
 עליטש א ןרָאװעג זיא ,ןקאלאפ יד 1940 PR ןקישסיורַא ןביוהעגנָא

 טעפעשט ןעמ ןוא ןקַאלַאּפ טקישרַאפ ןעמ ,שטייט'ס .ןדיי ןשיווצ קינאפ

 טײרּפשרַאפ םעצולפ .טוג וצ סעפע ןעזעגסיוא טָאה'ס ?ןדיי ןייק טשינ
 TINK וצ לייוו ,עוואלמ PR ןדיי ליפ וצ אד ןענעזיס זַא ,גנַאלק א ריז
 ןופ ,ךעלטעטש ךָאנ ND ןוא ןישזבָאד ,ןיפיר ןופ ןדיי ןעמוקעגנָא ןענעז
 .ןבירטעגסױרַא ייז טָאה ןעמ ןענַאוו

 ַא ראנ ,ןעוו טשינ טסייוו ןעמ זַא ,טדערעג ןעמ טָאה טייהרעליטש

 עלַא טעוו ןעמ רעדָא ,עוואלמ PD ןקישסיורַא יאדווַא ןעמ טעוו ןדיי לייט

 .טסגוועג טשינ ןעמ טָאה -- ןענַאוו ןופ ןוא ןדיי עכלעוו רָאנ .ןביירטרַאּפ

 עיינ ,טָאטש רעצנַאג רעד PX טעמכ ,ןרילַאטסניא ןביוהעגנַא טָאה ןעמ

 זופ טעוו ןעמ זא ,טסגוועג ןיוש ןעמ טָאה .ןסאג יד םיוא גנוטכיולַאב
 ,רעטצניפ ןצנַאג PR ןבילבעג זיא קסלעשזָאק .ןדיי יד ןביירט טרָאד

 .טעפעשטעג טשינ ןעמ טָאה טרָאד

PRא טַאהעג באה  IX AWNןעפעשט טשינ ןעמ טעוו טרָאד  TX 
 עקַאט ןיא'ס TN .ןפיולטנַא ןענַאק לָאז ןעמ ,טנעמַאמ םעד ףיוא טרָאוועג

 ןביױהעגנָא זדנוא ייב ךיז ןבאה תורצ עלַא) קיטיירפ א ןיא ןעשעג

 :ךיא ANT ,ליפעגראפ א סעפע טַאהעג באה PR ,ןאד ןוא .(קיטיירפ

 עילימַאפ עצנַאג יד זיא ."בוטש ןיא ןפָאלש טשינ טכַאנ יד רימָאל,
 .ןעשעג סָאד זיא טכַאנ ענעי עקַאט ןוא .קסלעשזָאק ףיוא קעווא ערעזדנוא

 ןבָאה ייז .עלַאטורב ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא גנובײרטסױרַא יד
 ."ןייר-ןעדוי , ןרעוו טָאטש יד זומ ייווצ-העש ַא ןיא זַא ,לעפַאב ַא טַאהעג
 טסיב יצ ןוא רעזייה עשידיי עלַא ןלַאפעגרעביא ייז ןענעז טכָאנייב יירד

 ןעדוי , ןעיירשעג PX פעלק ,סעקייהַאנ טימ -- טשינ יצ ,ןָאטעגנָא ןעוועג
 .טרָא TR ףיוא ןבירטעג !"סוַאר

 -ךסב .טריפעגנָא טימרעד טָאה אפַאטסעג יד ןוא ײצילַאּפ עשישטייד יד
 MAAN עשישטייד יד .סרעריפנָא יד ,סעצווָאּפַאטסעג 5 ןעוועג ןענעז לכה
 ,טסניד-סטעברַא רעד ןופ AND .לײטנָא ןייק ןעמונעג טשינ םעד Px טָאה
 .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ טגנערבעג ,עירעמרַאדנַאשז ,ייצילַאפ-ץוש

 .טייצ העש א ןופ ךשמ PR טריפעגכרודַא ןרָאװעג זיא עיצקַא יד
 ,ךעלצונ ייז רַאפ ןענעז עכלעוו ןדיי זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןשטייד יד

ONTןיא "ןענייש עסייוו , ןבעגעג ייז ןעמ טָאה .ןבײרטסױרַא טשינ ןעמ  
 ,רעירפ ןופרעד טסוװעג ןיוש ןבָאה ןשטנעמ לייט .טונימ רעטצעל רעד
 טשינ טָאה ןעמ לייוו ,טנָאקעג טשינ ייז TANT ,ערעדנַא ןגָאז זייג רעבָא
 .ןָאטעג ONT ןבָאה ,טנָאקעג אי ןבָאה סָאװ יד רעבַא .ןײגסױרַא טרָאטעג

 יב ,טָאטש רעד רעטניה ץַאלּפ ַא OAK ןבירטרַאפ ןעמ טָאה ןדיי יד
 זעמ PX סָאטױא ןענַאטשעג ןיוש ןענעז טרָאד .םויזאנמיג רעוואלמ רעד
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 IST ןענעז'ס זַא ,טנייש רימ .עװָאדלַאשזד ןייק טריפעגקעווַא ייז טָאה

 ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ .ןשטנעמ טנזיוט יירד רעביא ןרָאװעג טריפעגסיורא

 ַא רָאנ .שטירזעמ Mp ןענַאב טימ לֶאצ עסיוועג X טקישעג גָאט ןדעו

 טשרעהעג טָאה DIST .עװָאדלַאשזד ןיא זעוועג זיא רעגַאל רעכעלקערש

 TOR ָאּפַאטסעג יד

 ָאי ,קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא ,דיי ןייא ךיז טָאה רעגַאל םעד ןופ

 ןבָאה םירעיופ WH .טיהעג קרַאטש ןעוועג זיא רע םגה ,ןגירקעגסיורא

 ןעגנורפשעגפיורַא ,יורטש לטניב א טּפַאכעג רע טָאה ,יורטש טגנערבעג

 ,שטיווַאקציא לשרעה ןעוועג זיא OST .טקעדעגוצ ךיז ןוא רופ א םיוא

 טציא ,קעפמעל ןפורעג ןעמ טָאה רעטָאפ םעד .ןוז סרעצווַאפיל םעד

 .ןָאדנָאל PR טבעל רעבלעוו ,ןוז ןפיוא ןעגנַאגעגרעביא ןעמַאנ רעד זיא

 וצ ןוא ,ןגירקעגסיורַא PT טָאה סָאװ דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע

 רימ TK -- POX ָאטעג ןיא זדנוא וצ סורג & טגנערבעג טייצ רענעי

 .ךיז טוט טרָאד ONT ,טסּוװעג ןבָאה

 עכלעוו יד .ןשטנעמ 1.500 םורַא ןבילבעג ןענעז אפוג עוואלמ ןיא

 רעד ןיא ןבירטעגניירַא WN טָאה ,שטירזעמ ןייק טגנערבעג טָאה ןעמ

 סָאװ םעדצַארט רעבָא .ןעוועג טשינ ןבעל ןייק ייז ראפ PRO Mm ,ליש

UTףָארטשטױט טימ טָארדעג טָאה  MSDןענעז -- עווַאלמ זייק ןעמוק  

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד ayn ןפיוא ןענעז ליפ .ןעמוקעג קירוצ ליפ רעייז

WU PKווערַאנ . 
Tyעגַארפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא טייצ רענעי  NDזעמ .קערש  

 mp ןעוועג טשינ זיא ,גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךָאנ .ןפָאלעג זיא
 ...קיליב ןייז וצ ןביוהעגנָא טָאה ןבעל OST .ןענעגרה טעוו ןעמ זַא ארומ

 K PX ןייג ןפרַאד ןדיי זַא ,ןליופַאב ןעמ ONT טכַאנ רענעי ךאנ

 .קיאור ןייז ןוא ןביילב ןענָאק ,ןבירטעגסױרַא טשינ טָאה'מ סָאװ יד .ָאטעג
or.ןזומ ייז :ךַאז ןייא רָאנ ,ןבעל ןייש וליפַא ןענָאק  Wayטוג ןוא  

 ,ןבילבעג זיא סָאװ טַאר-ןטסטלע רעבלעז רעד .ןשטייד יד רַאפ ןטעברַא

 זיא רעלייטוצ רעד .ןעגנוניווו טלייטעגוצ ,ָאטעג OST טריזינַאגרָא טָאה
 רעד ףיוא גנוניווו ַא ןגָארקעג ןבָאה רימ .שטיװָאדרָאמ ןאמרעה ןעוועג
 לייט ַא .ַאגולד רעד טימ טצענערגעג ךיז טָאה עכלעוו ,סַאג רעקצַאלפ
 ןעמ טָאה ,1939 PR ןרָאװעג טנערברַאפ טשינ זיא עכלעוו ,טָאטש ןופ
 ,סַאג ַאקסנודז יד ןעוועג זיא סָאד .ןדיי ענעבילברַאפ יד רַאפ טלייטעגוצ

 רעשטייד רעד זיב ,סַאג-רעקצָאלּפ רעד ןופ לייט רעטנערברַאּפ טשינ רעד
 טרעהעג TANT סאג רעוועשרַאוו לייט א ןוא עינרַאלָאמס יד ךיוא .עכריק

Diyזוא ,ןעמונעגוצ עינרַאלָאמס יד יײז ןבָאה רעטעּפש רעבָא ,ָאטעג  
 רעד וצ רעטנענ ,סַאג רעוועשרַאוו טייז עצנַאג יד ןבעגעג ראפרעד
 -ירדנָאמ ןעוועג זיא ,טניווועג ןבָאה רימ גוו זיוה םעד ךָאנ .רעקצָאלּפ

 AND“ ַא ןעוועג זיא טרָאד .יקסרָאבזדוק -- ךָאנרעד ,רעבלעוועג סלעקנערפ
 ענרעצלָאה זיא ,ןעגנוניווו יד PD רענייא PR .רעכַאמקירטש ַא PK קיר
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 עצנַאג יד -- טניווועג רימ ןבָאה ,לכיק ַא טימ בוטש א ןיא ,ךעלזייה
 ,ןבילבעג ןענעז ,רעירפ ןופ טניווועג TANT ONT יד .ןָאזרעּפ 8 ןופ החפשמ
 טקוקעג טשינ INT טָאה זעמ .רעירפ יוו םעווקַאב ױזַא טשינ ןיוש רעבַא
 .טאהעג טָאה ןעמ סָאװ םעד טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא'מ ,ןטייקיניילק יד ףיוא

 רעבָא ,1941 יאמ ןיא טשרע ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג זיא ָאטעג סָאד
 טגנערבעג ןעמ טָאה ,ָאטעג ONT ןסילשוצּפָא ףיוא .לָאמַא טימ טשינ

 זיאס a .טיולפ x טלעטשעגפיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי PRK רעטערב
 ןעמ UXT ,סָאג רעוועשרַאוו יד ,ןשטייד ND גנוגעװַאב עסיורג א ןעוועג
 NIX ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ רעטצנעפ יד .ןרעיומ טלעטשעגפיוא

 ךָאנ זיא ָאטעג ONT .רעטערב טימ טקַאהרַאפ ןרָאװעג ןענעז ,סַאג רעד
 .טרילָארטנָאק גנערטש רעבָא ,טכַאמרַאפ שיטעמרעה זעוועג טשינ ץלַא

 תועט ND ןעמענסיורַא ליוו PR .ייצילָאּפ עשידיי א ןפַאשעג Pr טָאה'ס

Xxןשטנעמ ךס . IXןענעז סָאד זַא ןעמ טניימ ,ײצילַאּפ עשידיי טרעה ןעמ  
 ןיא ןעוועג עקַאט זיא'ס יוו ,ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ TINT סָאװ יד

 עקידובכב ןעמונעג ײצילָאּפ רעד זיא ןעמ טָאה TINK ייב .סָאטעג ךס ַא
 בייל לאומש ,יקסנַאדלָאס םייח ,רענַאמָאר ,לשמל .טָאטש ןופ ןשטנעמ

 רעד .אטעג סאד טרילָארטנָאק ןבָאה ייז .יקסַאל החמש םייח ,לקנערפ

 זעזסיוא ןלָאז ייז ,ךעלטיה טימ ןרידנומ ןבעגעג TT טָאה טַאר-ןטסטלע
 -ניירַא טשינ לָאז ןעמ ,ןרילָארטנַאק טפרַאדעג ןבָאה ייז .ןטנַאיצילַאפ יוו
 .גרַאװנסע DX ןטקודָארּפ אטעג px ןעלגומש

 זעוועג זיא רעיוט-טפיוה רעד .טכַאמרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ָאטעג סאד
 םעד רעטניה ,עוואלמ זיא .ײצילָאּפ רעשישטייד רעד ןגעקטנַא טקנופ

 יד ןופ VIX ןפיוא TK -- ךעלבלעוועג 9 יד ןעוועג ןענעז ,טַארטסיגַאמ

 טלעטשעגפיוא ןרָאװעג זיא ,טגיילעגמוא טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלבלעוועג
 ןעמ זַא .ייצילַאּפ עשישטייד יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ ,עדייבעג עיינ ַא
 ףיוא יוו ,ןעזעג ןעמ טָאה ,רעטצנעפ ןכרוד טרָאד PS טקוקעג טָאה
 .ָאטעג ןיא ךיז טוט סָאװ ,טנַאה רעד

 YOR .טנָאקעג טָאה'מ סָאװ טיירגעגנָא ןעמ UAT רעטניוו ןטשרע םעד
 טשינ ןעמ טָאה רעגנוה ןייק ,ָאטעג PR טגנערבעגניירַא ןרָאװעג זיא
 AND“ .טגנערבעגניירא ןעמ טָאה תופוע ןוא תומהב וליפא .טסּוװעג

 ,םעד רעסיוא .טסּוװעג טשינ םעד ןופ ןבאה ןשטייד יד זַא ,ךעלדנעטש
 זיא'ס זַא ,יוזא -- אטעג ןיא יק ןטלַאה וצ טביולרעד ןעוועג ןדיי ךָאנ זיא
 טָאה יקסווָאנַאזדַארג ,וק א טַאהעג טָאה יקסווַאטשרעג .ךלימ ןעוועג ךיוא

 יד .ןעלגומשניירא טנָאקעג ךָאנ ןעמ טָאה ,םעד רעסיוא .וק & טאהעג
 טָאה'מ זעוו ,טנעמַאמ םעד זיב -- ךלימ טגנערבעג רךָאנ ןבָאה םירעיופ
 ןבָאה .תוריסמ ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה'ס .אטעג סָאד טכַאמרַאפ שיטעמרעה
 ,םורַא ױזַא .(עקווּפַאל) ףיוקרעביא ND רעוועג VOX רעייז טצונעג ןדיי

IXטיירפַאב ןרָאװעג רע זיא ,ןעלגומש ייב דיי ַא טּפַאכעג טָאה'מ וליפא . 
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 ךָאנ .טַאר-רוטלוק רעקידרעירפ רעד ןעוועג זיא טַאר-ןטסטלע רעד

oyומלרעפ רעזייל -- ָאטעג ןופ רַאסימָאק א ןרָאװעג טמיטשאב זיא - 

 ערעדנַא ןוא תורוחס ףיוא "ןטקנופ, טריפעגנייא ןעמ טָאה ןאד .רעו

 .ןשטנעמ עפורג ַא טימ רַאסימָאק רעד טגרָאזעג טָאה םעד IND .ןכַאו

 גנורעכיזרַאפ עסיוועג א ןעוועג זיא רעטומלרעפ רעזייל ןעמיטשַאב סָאר

 סָאד טרילָארטנָאק טשינ טָאה טַאר-ןטסטלע רעד .ָאטעג PR ןדיי יד ראפ

 עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז םורא ױזַא ,טעברַא-גנַאװצ רעד וצ ןייג
 ןדוי !ןכַאמפיוא ןדוי, :ןריט יד ןיא טּפַאלקעג VSN טָאה'מ .סעװַאלבָא

 לייו ,קערש יד ,ּפעלק יד ןוא !"ןטערטנַא ןוא ןדלעמנַא ןדוי !סוַאר

 טָאה ןעמ IX .טליצעג זיא ץלַא סָאד ONT I טסּוװעג טשינ ךָאד טָאה'מ

 PND .טרעהעגפיוא ץלַא סאד טָאה ,רעטומלרעפ רעזייל טמיטשַאב
 Pa טזומ וד , .עטסיל ַא טיול ,גנונעדרָא עסיוועג ַא טלעטשעגנייא ןרָאװעג

 טָאה TN IX ."גָאט ןרעדנַא םעד ןייג זומ רערעדנַא Tk -- גָאט םעד
 זיא -- רעטרע ערעדנַא PR רעדָא ,םרַאפ רעד ןיא רעטעברַא טלעטשַאב

 .רדס ןסיוועג א טימ ןעוועג סע
 יוו ,סעיצקעטַארפ ,ןעמַאנסיוא ןעוועג ןענעז'ס mm ,ךעלדנעטשראפ

 ןטעבעג יז טָאה ,ןעמַאמ סרַאסימָאק םעד טנעקעג טָאה ןעמ .ןדיי ייב
 ןדיי .ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןכַאז עכלעזַא -- טײרפַאב VAT סָאװ ןוז םעד
 םעד בילוצ ןעמ טָאה ,גנורעטכיילרַאפ עסיוועג א םעד PX ןעזעג ןבָאה

 ךיז טָאה ןעמ לייו ,םישעמ ענייז ןופ ךס ַא ןרעטומלרעפ ןעוועג לחומ

 .עטסיל א ןלעטשנייא OR ןענָאק ןדיי רימ זַא ,רעכיז yoyo א טליפעג

 טַאר-ןטסטלע ןפיוא תוריסמ טקישעג ןבָאה סרעגָארטרעטנוא יד ןעוו
 -וצטימ ןעוועג ךָאנ זיא ,טכַאמ רעלַאקָאל רעד וצ ןרעטומלרעּפ ףיוא ןוא
 ,ָאּפַאטסעג רעד וצ AYN א ןענופעג ןבָאה תוריסמ יד ןעוו רעבָא .ןדויל
 טשינ טרילָארטנַָאק טכַאמ עלַאקָאל TIX“ ,טסּווורעד PT TANT ייז ןוא

 קצָאלּפ PR אפַאטסעג רעד ןופ לעפַאב א ןעמוקעג זיא ,ָאטעג סָאד גונעג

 .ָאּפַאטסעג רעד ןלעטשוצ ייז ןוא ןדיי 25 ןריטסערַא :רַאסימָאק םוצ
 ןיילַא vr לייוו ,ןקארשרעד קרַאטש ךיז טָאה טכַאמ עלַאקָאל יד
TANTאפאטסעג רעד ראפ טַאהעג ארומ . YTיז זא ,טסווועג ךאד ןבָאה  

 ארומ ןבָאה ייז .םיניינע ךָאנ ןוא ןרעטומלרעּפ ןופ רַאבַאכ זעמונעג ןבָאה

 -- ןגָאזסױא רע טעוו ,ןשרָאפסױא ןרעטומלרעּפ ןעמ טעוו םיוק ,טַאהעג
TXטוג טשינ זיא סאד  ANDיז . 

 -סױרַא רעטעּפש זיא סָאד) ONT ,ייצילאפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד
 ביוא .ןרעטומלרעּפ ןריטסערַא וצ ןַאמ-סע-סע ןַא טלעטשאב (ןעמוקעג

 םיא DYN ONT ,ןאט IW PRN סעפע רעדָא ,ןלעטשנגעק ךיז טעוו רע
 -עגוצנא IN ןעוועג זיא OST .ןסישרעד םיא רע לָאז -- ןלעפעג טשינ

 טריטסערַא םיא טָאה רע .לייטרוא-טיוט ַא אד זיא םיא ףיוא זַא ,שינערעה
NXטריפעגניירַא  PRרָאנ .טיוט ןענופעג םיא טָאה זעמ וו ,לַאטש ַא  
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WK MNטסייוו ןעמ .טשינ ןעמ טסייוו --  IX ANIייב ןענעז טנעה יד  
DXןמיס א ,טולב ןיא טרימשעגסיוא ןעוועג , IXןסָאשעג םיא טָאה'מ  

 ךיז רע טָאה רשפא .םינפ םייב טּפַאכעגנָא PT טָאה רע PX םינפ ןיא
 ךיז UXT רע זַא ,הרבס א ,ןעיירש טרעהעג ןבָאה ןשטנעמ ? טרעוועג
 . | .טלגנַארעג ייז טימ

 טָאה ןעמ .טריטסערַא TOR טַאר-ןטסטלע רעד טָאה ןדיי 25 יד
 ןיוש זיא לעפַאב רעד ANI .טַאר-ןטסטלע םעד ןריטסערַא טלָאזעג ךיוא
 NYA רַאטעקרעס-ענימג רעד זיא IT .יײצילָאּפ רעד ןרָאװעג ןבעגעג
 טרינימָאנ זיא רע .ייצילַאּפ רעשידיי רעד ND טנַאדנעמָאק ,ןָאזדיװַאד
 עלא יד .ןשטנעמ 25 ןבילקעגסיוא NK ןרעטומלרעּפ ךרוד ןרָאװעג

VATטקישרַאפ ןעמ . 
 טָאה רע רָאנ .רעדעל בקעי ןעוועג ךיוא זיא עטריטסערַא יד ןשיווצ

 ַא ןעוועג טרַאד זיא ,לימ יד טַאהעג ךָאד טָאה רע .טײרדעגסױרַא ריז
 זעוועג זיא עשירַאמ רעטכָאט TT .יקסווָאװרַאק -- רעקעב רעשיליופ
 .טיירפאב םיא ןעמ טאה ,טנַאנעטױל ןשישטייד םעד PD עקנַאכָאק א

 ג

 .טכאמראפ שיטעמרעה אטעג סָאד ןעמ טָאה ,טיוט סרעטומלרעפ ךָאנ
 טגָאזעג טָאה ןעמ .טנַאדנעמָאק סלַא טמיטשַאב ןיילַא ןדיי TANT ןענַאמטוג
 רשפא ,טנַאדנעמַאק ןייז לָאז רע ,ןענַאמטוג ןגיילרָאפ רימָאל : ָאטעג ןיא
 רעבלעז רעד ןבילברַאפ רעבָא זיא רע .קידנעטשנָא ןריפפיוא ךיז רע טעוו

 ףיוא DW ןָאק PR ,טעפעשטעג טשינ רע UXT ךימ .רעירפ סָאװ
 .ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ IDK רע טָאה טציא רעבָא .ןדער םיא

rpםענעגייא ןייז לייוו ,טאהעג טשינ ייז ייב רע טָאה עיצקעטָארּפ עסיורג  
 .ןעגנָאהעגפיוא ןעמ טָאה ןוז

 עשידיי יד יוו ױזַא :לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא טיוט סרעטומלרעּפ רָאנ
TONSןיא ןדלעמ ךיז ייז ןלָאז ,ןטכילפ עריא טריפעגסיוא טשינ טָאה  

 טרעוו ריא , :טגָאזעג ייז ןעמ טָאה טרָאד .ייצילָאּפ רעשישטייד רעד

 רעסיוא) ."טריטסערַא טייז YK TR — ןטמַא ערעייא ND טקיטייזאב
 ןיא טקישעגקעװַא טנַאנעטױל רעד טָאה םיא .רעטלַא לקצאכ ,םענייא
 DONT ןעמ ONT יד .(ןבילבעג טרָאד ןיוש רע זיא ,תוחילש ַא טימ אטעג

 טָאה ,ןכאוו ריפ-יירד ךָאנ .רעגַאל PR טריפעגּפָא ןעמ טָאה ,טריטסערַא
 -רעה ייז טָאה'מ .אטעג PR טגנערבעג קירוצ ןטנַאיצילַאּפ עלא יד ןעמ
 .ןעמוק קירוצ ןלעוו ,ןלעפ סָאװ ?yay זיב טרַאװעג PR טכַאמרַאפ שיטעמ

 ךיז ייז ןבָאה ST .טראוורעד ייז לרוג ַארַאס טסווועג ןיוש ןבָאה ענעי
 טשינ ןלעוו ייז ביוא .ןעמיטש לָאצ יד זומ ןשטייד יד ייב לייוו ,ןדלָאמעג
 םייח טלעטשעגוצ ךיז טָאה ןַאד .ןדיי ערעדנַא ןעמענ ןעמ טעוו ,ןעמוק

 ,ןטפַאהגייוװצ ןעוועטַאר טווגרפעג טָאה'מ .רעטומלרעּפ ךיוא ןוא יקסנַאדלָאמ
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 ,(טנַאיצילָאּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא טפָאהגייווצ) .קנַארק ןעוועג זיא רע לייוו
 -עגפיוא עלַא ןוא -- אטעג PR טגנערבעג לָאטיּפש ןופ OX ןעמ טָאה
 .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג טשינ ןעמ זיא גָאט םעד .ןעגנַאה

 YOR הרש :ןעיורפ ייווצ ןסָאשעג ךָאנ ןעמ טָאה םעד רעסיוא
 רעד רעטניה טריפעגסיורַא ייז טָאה ןעמ .יקספרעש יורפ PX רעקסוטלופ
 יד ןעגנעה (TDM ,ןסָאשעג ייז טרָאד ןוא ,דלעפ א ףיוא ,עינרַאברַאג
 -נָאהעג יד רָאנ ,ןבָארגַאב דלאב ןעמ טָאה ענעסַאשעג יד .ןטנַאיצילָאּפ
 טָאה ךָאנרעד .העש 36 עצנַאג mon רעד ףיוא טגיוועג PT ןבָאה ענעג
 ןוא םלוע-תיב ןטלַא םעד ףיוא טריפעגקעווַא ןוא ןעמונעגּפָארַא ייז ןעמ
 .ןבילבעג טשינ זיא ןכייצ ןייק .ןבָארגַאב ייז טרָאד

 רָאנ ,תובצמ ןעוועג אי םלוע תיב ןטלַא ןפיוא זיא 1946 ?IX ןיא)
 זיא םלוע תיב רעיינ רעד .הבצמ ןייא ןייק -- םלוע תיב םעיינ ןפיוא

 זיא ,עוואלמ PR ןעוועג ןענעז ןדיי יוו גנַאל ױזַא .טרידיווקיל ןרָאװעג

 עוואלמ ןופ ןפָאלטנַא PA ךיא ןעוו ,רעטעפש .ןענאטשעג םלוע ma רעד
 ןיב ךיא ןעוו .ןעוועג ךָאנ םלוע ma רעד זיא ,1942 רעבמעצעד ןיא
 .(..טריטסיזקע טשינ Tw םלוע-תיב רעד טָאה ,ןעמוקעג קירוצ

 ןיא .ייצילאּפ עיינ א טמיטשַאב ןעמ טָאה ,עיצוקעזקע רעד רָאנ
 יד טריברעוו ןבָאה ייז .ןַאמטוג ןוא ָאלגעצ ןעוועג ןענעז טַאר-ןטסטלע
 -עג ןיילַא PT ןבָאה ONT ,ןטנַאיצילָאּפ 12 יצ 10 ַא סעפע ,ןטַאדידנַאק
 זיא ,טלָאװעג טָאה סָאװ רעד .ןעגנווצעג טשינ ייז טָאה רענייק .ןדלָאמ
 זוא רעגנערטש ןעוועג זיא ײצילָאּפ יד רעבָא .טנַאיצילָאּפ א ןרָאװעג

 ָאטעג PR PIX טגנערב ןעמ יצ טקוקעג טוג ןבָאה ייז ,רעמַאזכרָאהעג

PK Toyןכאז ערעדנא . IXןבָאה טּפַאכעג ןצעמע טָאה'מ  MTןיילא  
 -וצניירַא טשינ יבא ,ךַאז עטוג ַא זעוועג זיא ONT TX -- טפָארטשַאב
 רעד זיא ,טּפַאכעג ןעמעוו טָאה שטייד ַא YN .טנעה עשישטייד PX ןלַאֿפ
 ַא TK .ףָאהטוטש ןייק -- ןלַאפ עטסרעמ זיא ,טקישרַאפ ןרָאװעג דיי
 רעדָא ,בייוו א וצ ,רעטָאפ DIY ווירב ַא ןעמוקעג זיא רעטעפש געט רָאּפ
 ."טנאדנעמַאק רעד .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעד ןוא רעד , :רעטסעווש א

 -סנעלק רעד ךרוד טנָאקעג ןעמ ONT טנעה עשישטייד PK ןלַאפנײרַא
 WIRD ךיד לָאז ןעמ ,גונעג ןעוועג זיא לּפָאטרַאק TR : טייקיניילק רעט
 .ףאהטוטש ןייק

 -עגוצ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי .ָאטעג-רעגנוה ַא ןעוועג Mw זיא טציא
 רָאטקעריד רעד .גונעג ןעוועג טשינ זיאס .גָאט ַא טיורב םַארג 200 טלייט
 -- טעבנגעג טָאה ןגיווועג טָאה סָאװ רעד ,טעבנגעג טָאה לימ רעד ןופ
 יז ,לפָאטרַאק טשימעגוצ ןעמ טָאה ,"גָאװ יד ןכיילגוצסיוא , ידכ זיא
 לֶאמלייט .לעמ ןטימ ןקַאבעג ןעמ טָאה סאד NK ןבירעג NK טשטעווקעצ
 .טיורב ןסייהעג רעבָא טָאה'ס ,רענייטש יוו טרַאה ןעמוקעגסיורַא סָאד זיא

NDןעמ טָאה בײהנָא  Wiיד ןָאטוצּפָא ידכ .שיילפ ןבעגעגניירַא  
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 טָאה רעדעי זעוו ,טייצ RIX ןעוועג רעבָא זיא'ס .שיילפדריזח -- ןדיי
 Mo PK רעדורב רערעטלע yn .ןסעגעג ןוא ..ָאקעד INS יד טּפַאכעג

 -נייא ןעוועג בוטש ןיא זדנוא ייב זיא .ןסעגעג טשינ OT TAXA רעטומ

 יד ןסעגעג ןבאה ייז ןוא שיילפ סאד ןסעגעג ןבָאה רימ זַא ,טריפעג
 .טיורב ךעלקיטש

 טכאמרַאפ טָאה ןעמ OND ,גָאט םעד ןבראטשעג זיא רעטָאפ ןיימ

ONTןשטנעמ ןעצ .1941 יִאמ ןטשרע םעד ,ָאטעג  TANTטימ טגעמעג - 
 ןוא אשידק Man יד ,םינרבק יד זעוועג ןענעז סאד -- ןטיילגַאב ןייג

 .החפשמ עטנעָאנ יד

PRןפױלטנַא טלָאװעג טָאה סָאװ רעד -- ?ָאטעג ןופ ןפיולטנַא  

 טקנופ ןעוועג זיא טרָאד רעבָא .טנָאקעג טָאה ,אטעג רעדנַא IX ןיא

 .עוַאלמ זיא יו טכעלש ױזַא

 סרעטַאפ ןיימ ןופ דליב ַאזַא ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה רימ
 UXT ןקַאלַאּפ .סַאג רעוועשרַאוו רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא זיא'מ : היוול

 ןעזעג ןעמ UXT ,ָאטעג PD סױרַא רעבא ןעמ זיא .ןעזעג vw ןעמ
 | .ןטױלּפ ןייק ָאטשינ DSS ןעוועג זיא ץלַא .טייהיירפ יד

 -סגירק ,ןזיוצנארפ טימ טרָאּפסנַארט ַא ןעמוקעגנָא זיא םעצולפ ןוא
 זיא רעפַאש א סרעייז .ךיז ןשיווצ טדערעג סעפע ןבָאה ייז .ענעגנַאפעג

 עלַא ןוא -- הלגע רעד טימ ןעמאזוצ אטיוא ןטימ ,ךעלעמַאּפ ןרָאפעג
 סעפע טליפעג ךיז טָאה ןעמ .ךעלטיה יד ןעמונעג ּפָארַא ןבָאה רענייא יו

 YX“ טשינ ךָאד ןבָאה ןזיוצנארפ יד .ןשטנעמ ענעגייא יוו ,טרעטנענרעד
 ,רימ .ךעלטיה יד ןאטעגסיוא טקעפסער סיוא TK היוול ַא זיא'ס TX ,טסווו

 -פיוא טונימ ַא ףיוא שטָאכ PR טקוקעגנָא ךיז באה ,ןדיי עכעלטע יד
 .פעק יד ןביוהעג

 טנוואדעג טָאה ןעמ .שידק טגָאזעג ךיא באה VND סרעטַאפ ןיימ ךָאנ

 טנוואדעג טאה'מ ּוװ ,םינינמ ןעוועג ןענעז םעד רעסיוא .שדוח ןצנַאג ַא
 לָאמ קיצנייא-ןוא-ןייא .ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז ס'הרות-רפס .טייהרעליטש
 -ײּפעג ןוא ןגָאלשעצ ןבָאה ייז .ןשטייד יד ןופ לַאפרעביא ןַא ןעוועג זיא

 .רעמ טשינ ,טקינ
 רעדניק יד ןענעז .ןלוש ןייק ,םירדח ןייק .טשינ ןעמ טָאה טנרעלעג

 טנרעלעג ןיילא ןבָאה ,טנָאקעג ןבָאה סָאװ ןרעטלע יד רעבא .ןפָאלעגמורַא

 ךיז רע UXT ,רָאי 6 TD Wp ַא ןעוועג זיא זדנוא ייב .רעדניק יד טימ
TORKןעמ סָאװ ,רעכיב עטלַא ןופ טנרעלעג  UXTלסיב א ,ןענופעג  

 לָאזס טַאהעג ארומ טָאה'מ .טאווירּפ רענייא רעדעי רעבָא .ןענעכער
 .ןענַאמטוג וצ DX ײצילָאּפ רעשידיי רעד וצ ןגָארטרעד טשינ ךיז

 גנוטייצ יד .גנוטייצ ענעגייא ןַא ןבעגעגסיורַא טָאה קריצַאב רעדעי
 ךרוד עװַאלמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,וואנאכעשט ןיא ןענישרעד זיא סָאװ
 סלקוי ,החפשמ ןיימ .רעפאלקשרַאפ ןוא רעבעגטעברַא ערעזדנוא ,ןשטייד
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 ,גנוטייצ א ןבעגעג ייז טָאה רע .שטייד א ייב טעברַאעג ןבָאה ,ךעלגניי

 סָאװ טסווועג ןוא טנעיילעג ,ָאטעג PR טכַארבעג טָאה ןעמ עכלעוו

 .טלעוו רעד ףױא PT טוט סע

 זיא עדניה רעטסעווש ןיימ .גנודניברַאפ ַא nya זיא ןקַאלַאּפ טימ

 ןבָאה ,טנָאקעג טָאה ןעמ גנַאל יוו APRONS ןשיווצ טנַאקַאב טוג ןעוועג

 XAT א ןעוועג זיא יז .ָאטעג PX Toy ןעלגומשניירא טגעלפעג יז

 -סױרַא טכער ONT טַאהעג ןוא VINO רעשטייד רעד ךרוד טנעקרענַא

 ןענופעג PT טָאה סָאװ ,לָאטיּפש ןשיליופ ןיא עקנַארק עשידיי ןריפוצ

pxרעד  Swןיקסווָאזָארמ ןופ  TDR]ןטרָאג . ONTרעד ףױא לָאטיּפש  

 ר"ד טעברַאעג טָאה טרָאד .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא סַאג עקסרַאבינ

 ַא טנדרַאעגנייא רע טָאה יי וצ טרעהעג טָאה זיוה סאד .יקצירטסיב

 PR .דילגטימ א .ה .ד ,קעדנע ןַא זעוועג זיא יקצירטסיב ר"ד .לָאטיּפש
 רעקידנעטשנָא ךעלנייוועגרעסיוא ןַא רָאנ ,ײטרַאּפ רעשיטימעסיטנַא ןַא

 יד ןיא ,לָאמַא טָאה יז לייוו ,ןעדניה טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .שטנעמ
 טָאה ,ןטעבעג םיא טָאה יז סָאװ .ןעמַאמ ןייז ייב טנרעלעג ,ןרָאי עגנוי
 וצ ָאטעג PR ןעמוק לָאמוצ טגעלפ רע IX ,טייוו TIX ףיוא .ןָאטעג רע
 א קיטיינ ףרַאד שטנעמ רעד IX ,טגָאזעג םיא טָאה יז ביוא ,עקנַארק

 ןבָאה ייז .ןעגנורעטש IX ָאטעג PR טזָאלעגנײרַא ןעמ טָאה םיא .רעטקאד

 ,עקנַארק-סופיט IW סאד זיא ,רעטקָאד ַא טמוק סע ביוא IX ,טסּוועג

 .טרעטיצעג ייז ןבָאה סופיט ראפ ןוא

 ,ןטייצ ןעוועג ןענעז'ס לייוו ,ןקַאלַאּפ ןייק טיורטעג טשינ ןבָאה ןדיי
 םיא ןבָאה ןשטייד ןעוו וליפא ,דיי א ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה ייז זעוו

 .טנעקרעד טשינ
. 

 ןעמ טָאה ,ןכַארבעגסיוא טָאה ןטעיװָאס יד טימ המחלמ יד רעדייא
 -ילימ עשישטייד סאד לייוו ,המחלמ א ךיז טיירג סע IX טסווועג ןיוש
 MINIMA טשינ ,ןפָא ןצנַאג DX ,עוואלמ ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא רעט

 ייז טעװ זיר רעשיטעיוואס רעד IX ,טניימעג ןבָאה עלא .גָאטײב רָאנ
 ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא ינוי רעטס22 רעד ןעמוקעג זיא'ס PA .ןרעטעמשעצ
 : טיירפעג ךיז ןוא דרע רעד וצ ןרעיוא יד טימ ןגעלעג ןענעז ןדיי .ןסיש

 טָאה ןעמ ,גנונעפַאה ַא אד ךָאנ זיא -- ןסיש טרעה wn יוו גנַאל ױזַא
 -סגירק עשיסור עטשרע יד ןעזעג טָאה ןעמ זיב ,טביילגעג ץלַא ךאנ
 ,ןדיי ףיוא רענייטש ןפרַאװ ןעמונעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ,ענעגנַאפעג

 טימ ןפָארטעג PT ןבָאה רימ .רעטרעוו-לדיז עטסגרע יד ןעיירש ןעמונעג
 ןסַאג יד ןקינייר םייב ,רעדלעפ יד ןיא ,טעברַא רעד ייב ייז

  ANT OND RIXדישז , :ןגירשעג ןבָאה ייז .טבעלעגכרוד ךיא ךיוא !

 ןבָאה רימ עכלעוו ,סעטַאל עלעג יד ןעזעג ךָאד ןבָאה ייז "!יערוועי
 .ןגָארטעג
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ONTישטייד רעד ןופ ןעמונעגוצ טלָאמעד ןעמ טָאה אטעג זיא ןריגער - 
 ןדעי ןעמוקעג ןענעז ייז .ָאּפַאטסעג רעד ןבעגעגרעביא PK ײצילָאּפ רעש

 ,בוטש א זלֶאפאב ,ןקערש ,רָארעט ןיא ןדיי יד TORT ןוא ןריּבַאר גָאט

 .ןכאז ענייש ןבילבעג ךָאנ ןענעז Tm ייב .ןלעפעג זיא'ס סָאװ ןעמונעג

 ןוא ןוז א סרעקעב לװעט .סַאג ןיא ןשטנעמ ןסיש ךיוא טגעלפ ןעמ
 יז ףיוא ןעמ VXI -- טעברַא רעד ןופ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ערעדנַא
 .ןסָאשעג

TINT ייז .1942 PR טכַאמרַאפ שיטעמרעה ךיז טָאה אטעג ONT 
 ,טגָאזעגוצ  IX.קיאור ןייז ןיוש טעוו ,סעיצוקעזקע עלַא יד ךָאנ  TXזיא'ס

 עכלעוו ,סעצװָאּפַאטסעג יד טימ רעסיוא ,טייצ עסיוועג א ליטש ןעוועג
 יײז רַאפ ןוא -- ןעמוק ןגעלפ  ONT.טַאהעג ארומ ןעמ

 טָאטש יד זיא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןדיי 15 ַא ןעגנעה םעד רָאנ

 ןבָאה לייט ַא .קינַאּפ א ןכָארבעגסױא זיא'ס .טזיורבעגפיוא ןרָאװעג
 ,ןכָאוו ANB ַא ךָאנ .םילהת ךעלטיּפַאק ןגָאז -- לייט ַא ,ןענייוו ןביוהעגנא
 ןריטסערַא IW לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא ,טקיאורַאב ןיוש PT טָאה'ס ןעוו

 רעד תעב טריפעגפיוא טוג טשינ ךיז ןבָאה רימ לייוו ,ןדיי טרעדנוה
 עשידיי יד .ןרעוו ןסָאשרעד ןלעוו ייז ןופ קיצפופ px -- עיצוקעזקע
 לאיטלפ .ָאּפַאטסעג רעד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טשינ PW ONT ײצילָאּפ

 ןבָאה .עטסיל ןייק ןבעגעג טשינ טָאה'מ ןוא ןעוועג טשינ ןיוש זיא אלגעצ

 ND ףיוה םעניא טריטסערַא PR ןשטנעמ יד ןבילקעגסיוא ןיילא ייז

 ,ביולרוא ףיוא ןעוועג טנַאנעטײל רעד זיא טייצ רענעי וצ .יקסרָאבזדוק

 טרָאװ טכעלש א ןרעה טזָאלעג טשינ לֶאמנייק טָאה רעטערטרַאפ ןייז ןוא

 TT א ןגָאלש לָאז רע רעדָא ,ןדיי ףיוא

 םיא וצ ןעמ זיא ,טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג רע זיא טייצ רענעי וצ

 -סערַא טָאה'מ זַא ,ָאּפַאטסעג רעד וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה רע ןוא ןפָאלעג

 יד זלעוו ,רעדניק TANT סָאװ ךס ַא -- ייז ןשיווצ ,ןדיי טרעדנוה טריט

 לָאז ןעמ זַא ,רָאפ רע טגייל .טַאר-ןטסטלע ןפיוא טסַאל וצ ןלַאפ רעדניק

 .טכַאמעגּפָא OX טימ ןדיי ןבָאה ױזַא .קיצפופ ףיוא לָאצ יד ןריצודער

 ןעמ ,טמיטשַאב ןרָאװעג זיא'ס ןוא טציטשעג סע טָאה טַאר-ןטסטלע רעד

 ייז ןבָאה ןשטייד יד .רענעמ yam זיולב ,קיצפופ ןסיש ow ןעמענ לָאז

 סָאװ עכלעזַא רעדָא ,ערעטלע יד ,50 עקירעביא יד ןוא .ןבילקעגסיוא

 ,רעדנוזַאב טלײטעגּפָא ןעמ טָאה ,ןענַאמטוג ךרוד עיצקעטָארּפ mw ןבָאה

 DST ,עגנוי קיצפופ יד ND ,טציא .ָאטעג ןרעסיוא ןטלַאהעג ייז רָאנ

 יד ןופ VAX םעד ANN ןוא ,טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו טיירפאב ןַאמטוג

 TS ןכערברַאפ רעד ןעוועג זיא אזא .ערעדנַא טלעטשעגוצ עטײרפַאב

 .ןענַאמטוג
 עלַא ןענעז ,ָאטעג PR טגנערבעג עּפורג עטשרע יד טָאה ןעמ ןעוו

 ןבילבעג ןענעז יד טשינ רעבָא .ןבעל ןביילב ןלעוו ייז זַא ,רעכיז ןעוועג
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 ,50 ערעדנַא יד טגנערבעגניירא ןעמ טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .ןבעל

 POR ןשטייד יד ןָאטעג ןיוש ןבָאה סָאד -- קירטש טימ ןדנובעג ייז

 ןעמוקעג זיא רעירפ גָאט ַא טימ ךָאנ .טיירג ןעוועג mw זיא בורג א זוא

 סיורג ,טיירב גונעג ןייז לָאז רעכלעוו ,בורג א ןבָארגוצסױא לעפַאב א

 רעטניה טריפעגוצ WY ןופ סעפורג PX ןעמ טָאה ןשטנעמ יד .ףיט ןוא

 DAT םעד ךיוא ,ייז wy ,ןענַאטשעג ןענעז עלַא .עינרַאברַאג רעד

 שמש ןעוועג זיא רע .טַאר-ןטסטלע ןופ ,שזעינלאק םחנמ ,ןוז א ס'שמש

 תובוט ןָאטעג PK ןשטייד יד ly טירטוצ טַאהעג רע טָאה ,בר םייב

xmןלדתש  

 ןעמ טעוו ,קיאור ןייז טשינ טעוו'ס ביוא ,טנרָאװעג טָאה טכַאמ יד

 רעכיוה רעד .ליטש טולָאסבא ןייז זומ'ס .ןסישסיוא WK 50 ערעדנַא יד

 ,ןרעװ וצ ןסָאשעג עפורג רעד ןשיווצ ןעוועג זיא ןוז ןייז סאוו ,שמש
 טייז !ןלַאפרַאפ -- ליטש טייז ןדיי, :ןגירשעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא זיא

 "! ליטש
 ,(ןעמָאנ TO ןסעגרַאפ (ANT PR םעדייא סנזח םעד ןעוועג זיא טראד

 יד ןוא ,בורג OMA ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ייז ןעוו .רעמורפ א רעייז
 382 ,ןסיש DIY טשינ ךאנ לעפַאב םעד טַאהעג ןיש טָאה אפאטסעג

 mr לָאז ךיא ,םלוע לש ונוביר , :ןפורעגסיוא ךיוה רע טָאה ,ןטערטנַא
 ! רעייפ :לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ ."לארשי ללכ ןראפ הרפכ ַא

 עטיוט יד טגיילעגסיוא ןבאה ןדיי יד .בורג PX ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ייז
PXרעכיוה רעד זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה ץלא ןעוו .ןעצ ןופ סעפורג  

 -רעד ראפ סרעסיש יד טקנַאדעג DX ןעגנַאגעגוצ ,ץאלק ,רערעייז ריציפא

 .טרישרַאמקעװַא ןבָאה ייז ! דנַאלרעטָאפ ןוא רעריפ DY טכילפ רעייז ןליפ
 זיא POR .טרָא ןופ ךיז ןריר וצ טגַאוועג טשינ טָאה ןדיי יד ןופ רענייק

 -רעליטש רעוו טָאה'ס .ןרָאװעג טישרַאפ זיא רבק רעד זיב ,ןענאטשעג
 ..."שידק , טגָאזעג טייה

 ייז ןַא ,לַאנגיס א ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו =
 .ןייגוצרעדנַאנופ ךיז ןביוהעגנַא ןדיי ןבָאה ,אטעג ןופ סױרַא ןיוש ןענעז
 .ןענייוו וצ טגאוועג ןעמ טָאה INT טשרע

ONTזענעז ןשטייד יד .םישדח עכעלטע טריטסיזקע ךָאנ טָאה אטעג  
 ָאטעג ONT WN ,1942 רעטניוו AMIN .ןעמוקעג טשינ טייצ עסיוועג ַא

 ,ןשטייד ערעדנַא ָאטעג PX INRA ךיז ןבָאה ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןיוש זיא

 טקוקעג ,עינרַאלָאמס רעד רעטניה ןעגנַאגעג ןענעז ייז .ןריציפַא עכיוה

 טשינ טָאה ןעמ .קירטש טימ ןטסָאמעג טָאה ייז ןופ רענייא ,טרָאד
 ,ןרָאװעג רעיווועג רימ ןענעז רעטעּפש רָאנ .ןרינַאלּפ Mr סָאװ טסגוועג
 ןבייהוצנַא טגַארטפיואַאב ןרָאװעג זיא רע .ךירדייה ןעוועג זיא סאד זַא

 יד ןרידיווקיל רָאנ ,גנולדיזסיוא ןייק טשינ .ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל יד

 ןעמ זיא ,טַאר-ןטסטלע DY ןעגנַאגרעד זיא ONT WN .עוואלמ זיא ןדיי
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 ןבָאה ייז זיב ,ַײצילָאּפ רעד וצ ןוא טַאר"דנַאל םוצ טלעג טימ ןפָאלעג
 ןענעז עווַאלמ PX ןדיי יד זַא ,טכַאמ רערעכעה רעד ייב טלעטשעגנייא ךיז
 טכַאמ ערעכעה יד טָאה .ןבָאה ייז זומ ןעמ ,ןטעברַא עלַא ייב טקיטפעשַאב
 ןעּפעשט טשינ ןדיי רעוואלמ יד לָאז ןעמ ,ןליופאב

 ,ןיניטסָאג ןופ ,טנגעג רעקצָאלּפ ND TH ןעמונעג ןעמ טָאה ןַאד
 .ךעלטעטש ךָאנ DX ,ןיבמָאג

 ,ףליה רעשיניצידעמ PR טקיטיינעג ךיז ןוא קנַארק ןרָאװעג ןעמ זיא
 ןיא לייוו ,דיי רעניוו ַא ,עשרַאו TD רעטקַאד א טגנערבעג ןעמ טָאה
 -ינַאס עכעלטפַאשלעזעג א [AN ,רעטקָאד Mp ןעוועג טשינ זיא אטעג

 ,טנאקעג טָאה'מ לפיוו .טרעהעג JK ריא וצ בָאה ךיא .עיסימָאק ערַאט
 ןבָאה ןדיי) לָאזיל טצירפשעג ןעמ טָאה ןליוו ןטוג ןופ .ןטיהעג ןעמ טָאה

 ןסעגעגפיוא סופיט רעד זדנוא טלָאװ שרעדנַא ,(לָאברַאק ןפורעג סע
PRעינראלאמס רעד ףיוא טשרע םוצ ,לָאטיּפש ַא ןעוועג זיא אטעג , 

 .שזדַארעס ןופ לקירב םייב ,סַאג רעוועשרַאוו רעד ףיוא ךָאנרעד

 vn ןפָאלש וליפַא טסנעק .סופיט-קעלפ ןופ רעגערט יד ןענעז זייל

XIXןקנַארק , DXןרירנָא  -- PRKזיול א ביוא רָאנ .ןקעטשנָא טשינ ךיז  
 לַאטנעמַאמ סאד זיא -- סיב א ןבעגעג ,טרירעגנָא טָאה ןקנַארק NIX ןופ

 רעדעי .טייהקנארק עכעלברעטש ַא Iya זיא סופיט רעד ...ןעמוקעג

 זביילב סנַאש TMD טֶאהעג טשינ UXT ,ןרָאװעג קנַארק זיא סָאװ רענייא

 .טכַאװשעגּפָא רעייז nya ןענעז רימ לייוו ,ןבעל
 טעברַא יד קיטכיוו ןעוועג זיא רעבירעד ,ןברָאטשעג ןענעז ןשטנעמ

 זוא טרעטנומעג ,ןָאטעג ץלַא ONT ןעמ .עיסימאק רערַאטינאס רעד ןופ

 זעוועג רָאנ זיא'ס סָאװ ןאטעג ןוא !ןייר ךייא טלַאה ,ןדיי :ןטָארעג
 .ךעלגעמ

 ןייק טקישעגסױרַא ןראוועג 1940 ראי PR ךאנ זיא בר רעזדנוא

 ןרָאװעג זיא בר רעקסנערש רעד .עפורג רעטשרע רעד טימ ,שטירזעמ
 .ךיז ןשיווצ ס'הרות-ןיד טאהעג TT TANT טרָאד .ָאטעג רעוואלמ PR בר

 ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,בר רעד .שטנעמ רענייפ א רעייז ןעוועג זיא רע
 UNI רע :ןהנעט קידנעטש טגעלפ רע .בר רעשיטסילַאיצָאס א זיא

 קרַאטש ןבָאה ןדיי .קספ רעד ןעוועג זיא סאד ןוא -- אי וד -- טשינ

 OX ןופ ןטלַאהעג
 ה

 UNIT ןעמ רעסיוא ,ןעוועג טשינ ןענעז ןשינעעשעג עלעיצעפס ןייק

 .ָאטעג ןיא שיילפ ןייק ןעמוקעג טשינ ןיוש זיא טלָאמעד .רעגנוה ןטילעג

 שיילפ .טרינָאיצַאר זעוועג ץלַא Taw זיא טייז רעשיליופ רעד ףיוא וליפַא
 ףיוא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,דרעפ TD רָאנ טקישעג זדנוא WW ןעמ טָאה

 ...טרעיודעג ךיוא ONT ,ןשטייד יד וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס זיב ןוא .רעדלעפ יד
 .אטעג PR טקישעג ןוא ןבילקעגפיוא ץלא סאד ןבאה ייז
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 סעפע טעוו TINK טימ ךיוא te ,ןליפ וצ ןביוהעגנַא טָאה ןעמ

 -יווקיל עקיטליגדנע :ןלעפַאב ןעמוקעגנָא ןענעז ןביוא np לייוו .ןריסַאּפ
 טעוו עוואלמ יוו אטעג עניילק RIX IX ,טפָאהעג ןעמ טָאה ךאד ...עיצַאד

 ןעמוקעג זיא ,למיה ןופ רענוד ַא יוו ,גנילצולפ רעבָא .ןעפעשט טשינ ןעמ
 רעד זיא רעטעפש .ָאטעג סאד ןעמ טרידיווקיל קסנַָאלּפ PR זַא ,העידי יד
 .טרידיווקיל ןרעוו זומ עווָאלמ ךיוא IX ,טגָאזעג ןוא ןעמוקעג ףרַאש ריציפא

 -קעווא TWN ןוא ןפורג ןלייטסיוא POR ריא טנַאק ,טליוו ריא זַא --

 ןזומ עלַא .טכַארטַאב PK Vw טמוק ,ןביילב לָאז רעצימע זַא .טקישעג

 װָאנַאכעשט ןוא VPRO PD ,עוואגעשטס PD ןדיי יד :רעמ ךָאנ .ןייג
 .טקישעגקעווא VT ןרעוו ןענַאד ןופ ןוא עוואלמ mp ןעגנערב wn טעוו

 TOR ךייא טנעק ריא .ןייר-ןדוי ןביילב זומ קריצַאב רעוואנאכעשט רעד
 ...ןכָאמ סאד ןלעוו רימ רעדָא ,ןפורג PX ןלייטנייא

 .ָאּפַאטסעג יד רעדייא ,סעטסיל ןכַאמ ןיילַא טעוו yn רעסעב ,ללכה

 ןשטנעמ עסיוועג .1940 ןופ ! "סואר-ןדוי , רעייז טקנעדעג ךָאנ טָאה ןעמ
 טשינ זיא'ס ,רימ טביולג .ןפלָאהעגטימ טשרמולכ טָאה'מ IX ,תונעט ןבָאה

 ,גנונעדרַא לסיב א ןטלַאהעג ANI טָאה ןעמ .ףליהטימ mw mp ןעוועג
 ma wm עלַא ry ,רָאלק זעוועג זיא'ס לייוו ,טונימ רעטצעל רעד זיב

 .ןייגקעווַא WAT ןופ

 עקיעפ-טעברַא :ןייז ןזומ סעפורג MY IN ,טמיטשַאב ןבָאה ייז רָאנ
 עקנילבערט ןייק טקישעג ןעמ טָאה עטצעל יד .עקיעפ-טעברַא-טשינ ןוא
 IMD ןעגנַאגעג ןענעז ערעדנַא יד .סעקילַאק ןוא ןשטנעמ ערעטלע --
 .ץיוושיוא

 ,אטעג OST ןרידיווקיל טייג ןעמ IX ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס זעוו
 טַאהעג טָאה יז .ןפאלטנַא רעטכָאט ריא טימ עדניה רעטסעווש ןיימ זיא

 רעשידי רעד רעבָא ,ָאטעג םעד ןופ ןייגסיורא םייב ןטייקירעווש
 קעװַא זיא יז ןוא טזָאלעגכרוד יז טָאה ,רעניפיר א ,ןַאמרופ טנַאיצילָאּפ
 זכרוד ךעלווירב ריא PD ןעמוקַאב AXA PR .טייז רעשירַא רעד ףיוא

 רָאנ ,רימ ראפ ANI טשינ ,ןפרָאװעגנײרַא TANT ןקַאלַאּפ סָאװ ,טיולפ
 .ןפיולטנַא לָאז ןעמ TX ,ןדיי ערעדנַא ראפ TX החפשמ רעצנַאג רעד ראפ

 ןעמ .ןקַאלַאּפ יד וצ יורטוצ ןטסדנימ םעד טאהעג טשינ ןבָאה ןדיי
 ןאק -- טעברַא ןגעוו ןגָאז ןשטייד יד סָאװ סָאד זַא ,טביילגעג טָאה

PTרענעי וצ לייוו ,תמא  veyזרעגַאל ןופ ווירב ןעמוקעג ךיוא ןענעז  
 זיא OST IX ,טלעטשעגרַאפ טשינ ךיז טָאה ןעמ .ָאטעג רעװַאלמ ןיא

 טמענ Wo זַא ,ןעניימ ןלָאז סָאטעג ערעדנַא IX ,קירט רעשישטייד א
 .טעברַא ףיוא רָאנ

 זיא'ס .ןשטנעמ טרעדנוה ראפ עטצעל יד ןבילבעג ןענעז ָאטעג ןיא
 ,ןדוי, :לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא ,רעבמעצעד ןט10 םעד ,קיטיירפ ןעוועג
 סייר א ןבעגעג PR באה ,קידנרעלק טשינ ,וויסלופמיא "! ןטערטנייא
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 סעקרַאשט רעטניה ,לסעג ןיא טיולפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ,עטַאל יד ּפָארַא
 ףיוא זעוועג זיא סָאװ ,ןאמ-.סע.סע רעד Wn ,טונימ & טרַאװעג ,לימ
 -עגּפָארַא ,טונימ INE א ךָאנ טרַאװעג ,ןעיירדקעווַא ךיז טעוו ARN רעד
 טשימעגסיוא ךיז ןוא ןעגנורפשעג WIA ,ןטָארד עקידלכעטש יד ןגיוב
 .לימ רעד px לעמ רעייז ףיוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאלַאּפ טימ

 ךימ טָאה רע .יקסוועיאל ר"ד DY ןפָאלעגניירַא PR ןיב רעטעפש
 טסניד ןייז זַא ,טגאזעג רימ רע טָאה .טנעקעג ךיוא NK ,טקרעמַאב

 טגנערבעג רימ טָאה רע .ןעשעג טשינרָאג טעוו רימ רָאנ ,עט'רוסמ ַא זיא
 טָאה רע זַא .העש עבלַאה ַא ןסעזעג טרָאד ןיב ןוא רעסַאוו זָאלג ַא
 ןייז PR ןעמונעגנײרַא PO רע טָאה ,ןטנעיצַאּפ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש
 IN ,ךיז טײטשרַאפ , :טגָאזעג DX ייט זָאלג ַא ןעקנירט I ןבעגעג ,בוטש
 IX ,טרעפטנעעג DX ןענַאטשרַאפ סאד בָאה PR ."ןייז טשינ וטסנָאק אד
 לעוו -- ךעלרעטצניפ ןרעוו טעוו'ס ,ןעורּפָא לסיב KR רָאנ ךיז לעוו'כ

 וצ ּוװ ןַאלּפ ןייק טשינ טסָאה ביוא !ןיינ, :טגָאזעג רע טָאה .ןייג ךיא
 יב טסציז וד יװ גנַאל ױזַא .קיטכיל זיא'ס ןעוו ,טציא רעסעב זיא ,ןייג

 םעד TD אנוש רעטשרע רעד ןוא .ןבָאה ארומ ,ןרעטיצ וטסעוו ,רימ
 ."ארומ ענעגייא ןייז זיא ,שטנעמ

 ,טלעג ןבעג טלאוועג רימ טָאה רע .טנגעזעג םיא טימ ךיז ANT ךיא
ANTקרַאמ טרעדנוה רָאּפ א טַאהעג בָאה ךיא לייוו ,טקנַאדעג םיא ךיא . 
 רעקצָאלּפ םוצ ןעגנַאגעג סַאג אגולד רעד טימ ךיא PA ּבוטש ןייז ןופ

 זעוועג טשינ ךָאד זיא'ס ,אטעג סאד יוו רעכעה לסיב ַא זיא טרָאד .ײסָאש
 TW זיא סָאװ ,אטעג ןיא ןקוקנײרַא טנאקעג ןעמ טָאה ,רעזייה ןייק
 ןוא ןרָאדנַאשז ןסַאג יד ףױא טיירדעג ךיז ןבָאה'ס רָאנ ,קידייל ןעוועג
 .ןסקיב טימ ןשטייד

 רעוועשרַאוו רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג PR ןיב טרָאד ןופ
 ,גָאט ןעוועג ךָאנ זיא'ס .םלוע-תיב םוצ זיב ,םורַא רעדלעפ טימ ץלַא ,סַאג

PKשזַאטנעמצ ןשיסור םייב ןעמוקעגסיורַא ןוא ןעגנַאגעג רעטייוו ןיב , 
 עטנַאקַאב NW POX PA PR .רעטצניפ ןרעוו טעווס זיב טרַאװעגוצ
 טניווועג טָאה עכלעוו ,עדניה רעטסעווש ןיימ ןופ ןידניירפ ַא ,ןיטסירק
 רעטסעווש זייד, :טגָאזעג רימ טָאה יז .יקצינשארפ חרז ןופ טייוו טשינ
 רָאנ ,ןעמענ ךיד ךיא לעוו ,ריא וצ ןייג טסליוו ביוא ,עווָאבישזג ןיא זיא
 ןפיוא רָאנ .טשינ בוטש PK רימ ייב -- ירפרעדניא זיב רעבָא .ירפרעדניא
 טשינ ריד WYN ןבָאה רימ :קנעדעג ,עיזיוער א ןייז טעוו .םעדיוב

 ."טסגוועג
 זיא גָאטרַאפ ןוא םעדיוב ןפיוא ןפָאלשעגכרוד ךיז טכָאנייב ANT ךיא

 טקעוועגפיוא ךימ ןבָאה ייז .עטנכש א ,עטרבח א סריא vw ןעמוקעג יז
TKרימ ראפ רעטעמ 100 זייג ןלעוו ייז זא ,טסעומשעגפַא טָאה'מ , TX 

 ןעק ךיא -- רַאדנַאשז ַא ביוא : עבלעז סָאד רעדיוו .ןייגכַאנ ייז לעוו ךיא
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 ףרָאד ןזיב ןעגנאגרעד רימ ענעז ױזַא .טשינ ךימ ןענעק ייז ,טשינ ייז

 רעד ןופ דניירפ רעסיורג ַא -- זעוועג זיא רעטסעווש ןיימ ּוװ ,עווַאבישזג
 עקסרָאבינ רעד PX בלעוועג א טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,גרעבלרעּפ החפשמ

 .(טַארטָאטש רעווַאלמ PR ןַאמטַאר ןעוועג זיא גרעבלרעפ לאומש) סאג
 ייב טעטירָאטױא ןַא TX שטנעמ רעלַארעביל ַא ןעוועג זיא רעיופ רעד

 טעטלַאוורַאפ רע VAT ןרָאי עגנוי יד ןיא .גנורעקלעפַאב רעשיפרַאד רעד

 סנייז VA WIN ןפלָאהעג רימ טָאה רע .ץישזדעשזד א יב טיג א טימ

 .ףרָאד רעדנַא ןַא ןופ םעדייא ןַא
 -עגנָא PT TANTO זיב ,טייצ שדוח ַא טעמכ ןעוועג ךיא pa טרָאד

 ךיז טיירד שטנעמ רעדמערפ א סעּפע rx ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןביוה
 זומ ןעמ :טגָאזעג רימ רע טָאה .זיא רע AYN טשינ טסייוו ןעמ ,םורַא

 יוו ,טריוורעסבָא טכַאנייב ןבָאה ןרַאדנַאשז יד .ןייגקעװַא ןענַאד ןופ

 סע AYN ןענופעגסיוא ןעמ VAT AK לייוו ,ךיור א טייג סנעמיוק יד ןופ

 IS םעד ףיוא רעכיז ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס יוו ױזַא .ןפנארב טכַאמ

 ןטָאשרַאפ ןעוועג זיא ayn רעד .עוואלמ ןייק קירוצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז
 mp טריפעגפַא TOR ןטסירק יד ןבָאה רעטכַאט סעדניה .יינש טימ

 ןענעז עדניה ןוא ךיא .ארומ ןייק טשינ ןעמ טָאה wp א טימ .עוואלמ

 -עג ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןטָארד עשירטקעלע יד רעטנוא ןעגנַאגעג

 -ַאכעשט זיב עגַארפ ND סעיצאטס עשירטקעלעיָארדיה ערעייז PD ןגיוצ
 רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סאד .עוואדלאשזד -- עוואלמ ךרוד ,וואנ

 ןייק טגנערבעג זדנוא ןבָאה WRIT יד PR -- געוו ןפיוא רעזייווגעוו
 .קינװַאל ןוא ןַאמטַאר זעוועג זיא רע .טסירק א וצ ,עוואלמ

 ו

 IX ,ןעגנאלק טריסרוק ןבָאה'ס .ץרעמ שדוח ןיא ןעוועג זיא סאד

 רעכיז טשינ ןענעז ןשטייד יד זַא ,דארגנילַאטס רעטנוא טעשעג סעפע

 א ןעזעג ןעמ טָאה גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ייב ךיוא .ךיז טימ
 .רעקרַאטש טליפעג ךיז ןבָאה זיילַא רימ זַא ,גנורעדנע עסיורג

 ךיילג ,תועידי עטסעב יד ןעגנערב טסירק רעד טגעלפ געט עטשרע יד

 ירפרעדניא ןדעי .טנורגעטנוא רעד טימ גנודניברַאפ א טַאהעג טָאה רע

 זענעז ןסור יד ,רעדייל ...ןעמוק ןסור יד יצ ,חרזמ ףיוא טקוקעג רע טָאה

 עשישטייד יד ןעמוקעג םיא וצ זיא רַאפרעד wax ,ןעמוקעג טשינ
 OX ןעמ טָאה ,רעקנירט רעסיורג ַא ןעוועג זיא שטנעמ רעד .ײצילָאּפ
 ןכַאמ ןעמוקעג זיא'מ ןוא ASI טימ טלדנַאה רע זַא ,ןעוועג דשוח

 -- ןשטייד INT ןענעז ייז רָאנ ,ןעזעג זדנוא ןבָאה ייז .עיזיווער א םיא ייב

 טשינ ןשטנעמ ןייק ייז ןענעז ,ןפנָארב ךָאנ טקישעג MT טָאה ןעמ זַא
 ...ןעגנַאגעגנָא

 ןוא -- טקוקעגנָא זיולב זדנוא ,ןענופעג טשינ MT TAX ןפנָארב ןייק
 -- ןייז טנאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה טרָאד רָאנ .ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז
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 זיא'ס זיב ,דלַאוו רעוואלמ ןופ גנוטכיר רעד PX קעווַא TINA רימ ןענעז
 א וצ POX DR קירוצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז ךָאנרעד .רעטצניפ ןרָאװעג

 טרָאד DX ,טנעקעג ייז טָאה עדניה .עווַאלמ זיא עילימַאפ עשיטסינומָאק

 זיא ONT IN ,ןעזעג ןבָאה רימ רעבָא .געט ראפ א ןעוועג רימ ןענעז
 .תילכת ןייק טשינ

 ךיז יז טָאה גָאט ןסיוועג ַא .ןאלפ ריא טַאהעג ןיוש טָאה עדניה
 רעטצעל רעד OX .ןראפעגקעווא ןוא עקײלָאק רעד ףיוא טצעזעגפיוא

 יוו ןוא ,זיוה ןטשרע PR POR ,ןעגנַאגעגּפָארַא יז זיא ןיפעלק עיצאטס

 רעד ןופ םיגהנמ ןוא ךארפש עשיליופ יד טנעקעג טָאה סָאװ ענייא

 טָאה'ס .יורפ רעד טימ טדערעגנעמַאזוצ ךיז יז טָאה ,עיגילער רעשיליופ

 -רַאפ טשינ ,ןרעטסעווש עטלַא ייווצ ןעניווו טרָאד IN ,ןזיוועגסיורַא ךיז

 דלַאב טָאה עדניה .ןדרָא רענַאקסיצנַארפ DIY ןרעהעג עכלעוו ,עטַאריײה

 ןבָאה .טרָאד טרעהעג יז ךיוא :טגָאזעג יז טָאה ,זיא ONT ONT טסווועג
 .דניק ןטימ זדנוא ייב ייז אט ,רעטסעווש ַא טסיב וד ביוא :טגָאזעג ייז

 .טנדרַאעגנייא MM ןעוועג עדניה זיא טציא

 ביוא ,ןעמוק לָאז ךיא זַא ,עוואלמ ןייק העידי ַא טקישעג רימ טָאה יז

PXר"ד וצ ווירב םעד טקישעג טָאה יז ."סייה , טרעוו טָאטש  ONIN 

PK --םעד ןגעוו טרימרָאפניא ךימ טָאה רע . 

 וו החפשמ רעד ןופ ןוז רעד :סָאװ UN ןעשעג זיא טייצ רענעי וצ
 .דנָאלשטייד PR טעברַא-גנַאװצ רעד ND ןפָאלטנַא זיא ,ןעוועג pa ךיא

 טעוו סָאװ רעבָא -- ןכוז ןעמוק םיא טעוומ ןַא ,טסווועג באה ךיא

 טשינ AYN ךיא INP אד זא ,ןסָאלשַאב ANN PR ?רימ OD ןעשעג

 .קעװַא ןיב ןוא -- ןייז
 .ןעגנַאגעג OX טימ ןיב ךיא -- ןפלָאהעג רימ טָאה ןוז רעד עקַאט

 DN ןייק טימ .םערַאוו לסיב א ,לירּפַא עדנע ןעוועג mw זיא טלאמעד

 ךיא ןיב טכַאנייב .רעדלעפ ךרוד ץלַא ,ןייג וצ טגַאװעג טשינ ןעמ טָאה

 רעטסעווש ןיימ וצ טעבנגעגניירַא ךיז טָאה רע ,דלעפ janx ןבילבעג

 רע :ןאלפ רעייז טַאהעג ןיוש TANT ייז .ןיב ךיא ּוװ טגָאזעג ריא ןוא

 טשינ עז ךיא יו ױזַא ANI .רעדורב א סנייז ןיב ךיא זַא ,ןגאז טעוו
 רעד ראפרעד ,ןטאט TPR ןופ טשינ רעדירב רימ ןענעז -- רע יוו סיוא
 ַא רַאפ ןלעטשראפ טפרַאדַאב ךימ טָאה רע .ןעזסיוא ןיא דיישרעטנוא

 טעברַא רעד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עדייב רימ IX ,ןגָאז ןוא רעטקאד ןשיליופ

pxםעלבָארּפ ַא זיא אד .ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא ןוא דנַאלשטיײיד : PR 
 גנוצירפשנייא ןַא טכַאמעג רימ עדניה טָאה .קנַארק ןייז עקַאט ךָאד זומ
 -נייא רעד ךָאנ .ץיה ןוא עיצקעפניא סױרַא טפור סָאװ ,ןיטנעפרעט ןופ

 ןגָארקעג באה PR זיב ,געט ייווצ ריא ייב ןעוועג PR ןיב גנוצירפש

 טלעטשעגרַאּפ PR טריפעגקעווא עקַאט ךימ טָאה רע .ץיה דַארג 0

 רעטקָאד רעד .ןפלעה רימ זומ ןעמ ,קנַארק ןיב ךיא :רעדורב ןייז יוו

103 



 טימ ןעמָאנ ַא ןבעגעג ,סייה ךיא יו קידנרעלק טשינ ,טרא ןפיוא טָאה
 -רַאפ ONT טָאה'מ .ילקימ ףרָאד ןופ יקסנַאשזור ןַאילוי :טנעמוקַאד א

 דוסי ןפיוא DX PA ןיא ןגַארטעגניירא סאד טָאה רעטקאד רעד ,ןבירש

 -- לָאטיּפש PX טעברַאעג טָאה רע -- רעטקַאד ןופ לטיווק םעד ןופ

 ַא ןעוועג זיא גנולדנַאהַאב יד .לָאטיּפש ןיא ןעמונעגנָא ךימ ןעמ טָאה

 .ןפלעה ON ףרַאד ןעמ ןוא ןפָאלטנַא זיא סָאװ קַאלָאּפ א AND יוו ,עטוג
 ,ןבעלרעביא ןיוש לעוו ךיא זַא ,טניימעג ןוא ךַאוו א טרָאד ךיא PD ןעוועג

 טבעלעג טָאה טרָאד .עקזייה x ןעוועג זיא" לָאטיּפש םעד ןבענ לייוו

 ייב ןוז רעטסטלע רעד סלַא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .קענארב ,רעוואלמ ַא

 זעמ טָאה .עילימַאפ רעד PR הפרח & ןעוועג ייז ייב זיא סָאװ ,ץירפ א
 טָאה רע .ןעיצרעד םיא ןלָאז ייז ,ןרעטסעווש יד וצ ןבעגעגקעווַא םיא

 רע זיא רעטעפש ןוא ,חלג םייב עוואלמ PR טעװָאכעג עקַאט ךיז

 טעוו רע JAK IX ,טניימעג ANT ךיא .ףרָאד םעד ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 ךיא ןיב ךאד ?ןענעק ךימ רע לָאז ןענַאוו ןופ רעבא ,ןענעקרעד ךימ

 .ןעמוקכרודַא OX טימ Mw לעוו PR זא ,רעכיז ןעוועג

moon עלַא טנעקעג ,םזיכעטַאק ןצנַאג םעד טנרעלעגסיוא באה PR 

 ךיא יוו יוזא .לכיב-טעבעג א טקישעגנײרַא רימ טָאה עדניה  ANTטַאהעג
 ךיא חלג םעד טגנערבעג גָאט ןטירד ןפיוא ןעמ טָאה ,ץיה עקרַאטש
 .ןייז הדוותמ ךיז לָאז

 סע TK ריט יד ךיז טנפע ,טרָאד TT ןיימ ןופ ANN עטייווצ יד
 ,ךיא באה טסגוועג .יקסוואטַארַאק רעטקָאד רעוואלמ רעד POR טמוק

INסָאװ םענייא ראפ  Wpזעוועג זיא סאד .ןטיה ךיז ןעמ ףראד ,ךימ  

 ןוא ..קַאלָאּפ רעטנַאקַאב א .טקניטסניא גנוטלַאהרעד-טסבלעז רעד

 .יורטוצ ןייק ייז וצ ןבָאה טשינ רָאט ןעמ ,ךעלרעפעג זיא קַאלָאּפ רעדעי
 IX OPN Wax .ןפױלטנַא DIX ןופ וטסלָאז ,רעטנַאקַאב NR ANN ןוא

PR Pa PRוצ ןבעגעג טשינ ךיז ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ?טעּב  

 זעוועג ךאד זיא רע .עניימ דנּוװ יד טכַארטַאב ןוא טקוקעגנַא ,ןענעקרעד

 .דנוו עכעלטסניק א זיא סאד IX ,ןענאטשראפ רע טָאה ,רעטקָאד א
 .קעווַא זיא TX טגָאזעג טשינרַאג טָאה רע

 ךיז טָאה'ס .טנעקרעד טשינ ךימ טָאה רע IX ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 טלאוועג עקַאט ןוא טנעקרעד אי ךימ טָאה רע זַא ,ןזיוועגסיורַא רעבָא
 PR עקשטייד א עיצַארעּפָא IX סעפע טכַאמעג טָאה רע .ןָאט סטכעלש

 -עפש ןרָאװעג רָאװעג PX TD ONT .סעצָארּפ א טַאהעג PR -- לָאטיּפש
 .דיי א .ןענופעגסיוא DK ןשטייד יד ייב תוכז א טכוזעג רע ONT .רעט

 ןוא לָאטיּפש ןופ רעטסעווש רעטסטלע רעד I ןעגנַאגעג זיא רע

 ,גרעבנעזאר םהרבא ןופ זוז א ,גרעבנעזָאר דיי רעד טגיל ָאד זַא ,טגָאזעג
 ךאד ןענעז רימ ,טנעקעג זדנוא טָאה רע ...רעדורב ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 זיא סָאװ ,עדניה רעטסעווש ןיימ ךרוד ךיוא ,טָאטש PX טנַאקַאב זעוועג
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 רָאט ןעמ IN ,רעטסעווש רעד טגָאזעג טָאה רע .ןירעשוקַא IX ןעוועג
 רעטסעווש עטסטלע יד .דיי א לָאטיּפש ןיא ןטלַאה וצ ,ןזָאלרעד טשינ

 ,קילָאטַאק ַא ןעוועג PR PD ריא AND .שרעדנַא טרעלקעג רעבָא טָאה
 סע לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה יז .ןעוועג רימ ייב זיא חלג רעד לייוו
 ןבעגסיוא טשינ רָאט ןעמ ,דניז עסיורג ַא ךיז ףיוא טמענ רע ,ןָאט טשינ
 זיא רע ביוא .(ןבעגעגרעביא רעטעפש רימ יז טָאה (ONT שטנעמ ןייק

 .ןבעל ןטימ ןלָאצַאב רַאפרעד רע טעוו ,דיי א עקַאט

 ,טגיילעגראפ ON יז ONT .סנייז ןריפסיוא טלָאװעג אקווד טָאה רע

 ,ןענקספ טעוו רע סָאװ PR -- חלג םעד ןבעגרעביא סאד לָאז ןעמ זא
 -רעד םיא ןבָאה ייז זַא .ןעגנאגעגנייא םעד ףױא זיא רע .ןייז טעוו יוזא
 רעד ןופ טיז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז רע טָאה ,עטכישעג יד טלייצ
 ןייז וצ טכער א ךיא באה ,קנַארק ןיב ךיא יוו גנַאל ױזַא -- רעטסעווש

PXלָאטיּפש , WNןייק ןכָאוו ייווצ ףיוא טציא טרָאפ רעטקַאד רעד יוו  

 יוו ןעמיטשַאב טלַאמעד ןעמ טעוו ,קירוצ ןעמוק טעוו רע Wh ,עשרַאוו
 זעמ יצ ןוא דיי ַא זיא סָאװ ,קילָאטַאק א ןופ םעלבָארּפ סָאד ןזייל ױזַא

 OW יצ ,ןפלעה DIX ףרַאד

 זביוהעגנַא TR רימ וצ ןעמוקעג רעטסעווש יד רעדיוו זיא רעטעפש
 ףרַאד ןעמ ,ןָאט סטכעלש ןליוו סָאװ יד ןייז לחומ ףרַאד ןעמ זַא ,ןדער

 ךיוא -- טריפעגפיוא ךיז טָאה רעזיילרעד רעזדנוא TM ןריפפיוא ךיז
 סעפע IX ,דשח ַא טַאהעג ךיא באה טלָאמעד .ןעוועג לחומ טָאה רע
 ךיא ףרַאד ONT ראפ :טגערפעג יז PR באה .רימ םורַא ראפ טמוק

 יז טָאה ,ןקָארשרעד PA PR IX ,טקרעמַאב טָאה יז ?ןייז לחומ סעפע
 ,זיא תמא רעד .רַאפעג DW ןייק טשינ UIT סע ,קיאּור ייז :טגָאזעג
 רָאנ ,ןָאט סטכעלש טלָאװעג ריד טָאה סָאװ ,רענייא ןעוועג זיא'ס זַא
 ...טגיילעגקעווַא DIX ןבָאה ייז -- .רעמ טשינ טבעל רע

 .טגערפעג יז ךיא בָאה ?רעוו --
 רעוו טסייוו ןוא טנעקרעד ךיד טָאה רע .יקסווַאטַארַאק רעטקָאד --

 טשינ סע טעוו רע רָאנ ,ןשטייד יד וצ ןבעגסיוא ךיד טלַאוועג ,טסיב וד

 .רעמ טשינ טבעל רע לייוו ,ןָאט
MRM -זיא  OSTןעשעג ? -- PR ANTטגערפעג . 

ANT vom --ןוא ,עשרַאוו ןייק ביולרוא ףיוא ןרָאפעג זיא'ר  PR 
 ןשישטייד א ןענופעג ןעמ ONT ,ןענַאטשעגנייא זיא רע ּוװ טרָא םעד
 ןשיווצ ,זיוה םעד ןופ ןשטנעמ עלַא ןעמונעגסיורא ייז ןבָאה .טיוט רענלעז
 טָאה ,רעטקָאד א זעוועג ךָאד זיא רע .ןסָאשרעד עלַא ןוא יורפ ןייז --- ייז
 טימ טנעמוקָאד ןשישטייד ַא טַאהעג ךיוא ,טלעטשעגנגעק לסיב א ךיז רע

 זדלַאה ןפיוא קירטש ַא טגיילראפ רַאפרעד םיא ןעמ טָאה ,לפמעטש א

TKןעגנָאהעגפיוא ןָאקלַאב ןפיוא . ANDוטסנָאק ָאד -- ןייז טשינ לָאז'ס יוו  

 ...ןביילב טשינ
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 לייוו ,ךיז וצ ןעמוקעג PR ןיב ,ָאטעג PR רעגנוה ןכַאנ שדוח א

 רימ טָאה ןעמ .רעדורב א וצ יוו ,ןגױצַאב טוג רימ וצ ךיז טָאה ןעמ

 .ןסע רעסעב טגנערבעג ךיוא
 טָאה יז ,רעפרעד ND םירעיופ ןעוועג ןענעז לָאטיּפש םעד ןיא

 יו JOY וצ רעסעב ןגירקעג ANT ךיא רעבָא ,ןסע ןייק טלעפעג טשינ
 רעמורפ ןיב PR : תוביס ערעדנַא ןעוועג ךָאנ ןענעז םעד רעסיוא ,ויז
 OST טָאה ייז ףיוא ךיוא .ייז ןופ רעסעב ןטעבעג באה ךיא ,ייז יוו

 .קורדנייא IN טכַאמעג
 :רעטסעווש רעד טגָאזעג ךיא באה
 בָאה ךיא ,םעלַא רַאפ PINT ךיא ,ןביילב טשינ ךייא ייב Syn ךיא --

 ךימ לעוו ךיא ,געט ייווצ א ךָאנ זייז ךימ זָאל .שדוח ןטוג א טַאהעג אד

 PRX געוו ןיא ןטיירגוצ
 םעלַא ND Tw טָאה ,לָאטיּפש ןרעסיוא DIN ,עדניה רעטסעווש ןיימ

 DST ,"עקשובַאב , ַא יװ .טריזינַאגרָא POX רימ רַאפ טָאה ןוא טסּוװעג
 יורפ רעד .טרָאּפסַאּפ ריא ןעמונעגוצ סעטנכש ייווצ יד ןופ רענייא ייב יז

 ייצילָאּפ רעשישטייד רעד PX קעװַא זיא יז לייוו ,ןעשעג טשינרַאג זיא
 ןגירקעג יז טָאה .טרָאּפסַאּפ םעד ןריולרַאפ טָאה יז IN ,טגָאזעג ןוא
 בָאה PR .ןרעדנַא IX ןעמוקַאב ןוא -- קרַאמ 5 ןלָאצַאב WW ףָארטש
 .טרעדנעעג OX רעטעפש TK -- טרָאּפסַאּפ ריא טַאהעג

IXטָאה עדניה  Twזפיוא ןעגנַאגעג יז זיא ,טרָאּפסַאּפ םעד טַאהעג  
 UST קַאיװָאטסָאר -- TORN רעסיורג א אד זיא UIST ,געוו רעוװַאנַאכעשט
 םירעיופ סָאװ ,סעלעצרַאּפ ןעוועג ןענעז דלַאװ ןרעטניה ןוא -- ןסייהעג רע
 :טגערפעג ןוא ,טַאהעג טרָאד ןבָאה

 ?רעדלעפ יד ןטעברַאַאב וצ ףליה ןייק ןבָאה טשינ טספרַאד --

 טריטסערַא זיא ןַאמ ןיימ לייוו ,ךיא ףרַאד יאדווװַא -- :טגָאזעג יז טָאה
 .רעדניק עניילק טימ ןיב ךיא ןוא

 ןבָאה יז .םַאטשּפָא ןשירעיופ ןופ םענייא AST PRK -- :עדניה

 ,ןעניווו ךיז ייב ןזָאל Ox טסעװ AK .טפאשטריוו עסיורג ַא טַאהעג
 .ןטעברַא ריד וצ ןעמוק רע טעוו

 : עדניה טרעפטנע ?רע טָאה טרָאּפסַאּפ ַא -- :עטרעיופ יד טגערפ
 .טנעמוקַאד םעד ןזיוועג ריא טָאה PX -- טרָאּפסַאּפ TO בָאה ךיא —

 ןוא ןענעייל טנעקעג טשינ םירעיופ טייהרעמ יד טָאה ,טסּוװַאב יוו
 .טוג זיא ,טרָאּפסַאּפ א טָאה רע ביוא --- : טרעפטנע עטרעיופ יד .ןביירש

IXסױרַא ןיב ךיא  ndםעד ןבעגעג עדניה רימ טָאה ,לָאטיּפש  
 IST PR ,רעירפ ןופ ךָאנ עיפַארגָאטַָאפ ַא טַאהעג INT PR .טרָאּפסַאּפ
 טלקעהעגכרוד ,עיפַארגָאטַָאפ סיורפ רעד ןסײרּפָא ISI ,טגײלעגפורַא יז
 סָאװ לּפמעטש לקיטש סָאד .דליב םענעי ןופ ךעלעקעה עבלעז יד טימ
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 טימ טעברַאעגוצ רעדעפיילב עווָאשוט םעד טימ ךיא בָאה ,טלעפעג טָאה

 בָאה סאד ,אדאר ןעוועג זיא יורפ רעד ןופ ןעמַאנ רעד .טנַאה רעד
 -עגסיוא PR ANT ,ַארדנַאסקעלַא ןסייהעג טָאה יז רעבַא ,טזָאלעג ךיא
 ךיוא ,רעדנַאסקעלַא ןבילבעג זיא ,"ַא, באטשכוב ןטצעל םעד טקעמ

 זעוועג ONT זיא ,ןעגנוגנידַאב ענעי PR .טרובעג ןופ רָאי סאד טרעדנעעג
 יד PX ןיירַא טלַאפ טרָאּפסַאּפ רעד ןעוו רָאנ .טעברַא עשינעמכַאפ א

 יו טָאטש א ןיא טסיצילָאּפ א TD WIN ץעיװָאּפַאטסעג ַא PO טנעה

 .טקעדטנַא VIX ןפיוא ךימ ןעמ טלָאװ ,עוואלמ

PRK Mhףיוא טניווועג ןיוש באה  Xןעמוקעג ןענעז ,עלעצרַאפ  
 ND םירעיופ ,סעמַאכ עטסָארּפ -- ןרוזַאמ ןעוועג ןענעז סָאװ ןרָאדנַאשז
 ןרידנומ ןָאטעגנָא יז טָאה ןעמ .ןשטייד יד ךרוד עטריזיליבַאמ ,ףרָאד

 לָאמ יירד ךיז ןבָאה םירעיופ יד .טריצלָאטש טימרעד ןבָאה ייז ןוא
 א -- שירוזאמ טדערעג TANT סָאװ ,ןראדנאשז יד ראפ טגיײנרַאפ

 עטשרע יד זיא ,ןפָארטעג ןצימע ןבָאה ייז זַא .שיליופ רענעכַָארבעצ
 -- (?וטסַאה סַאּפ ַא :שירוזאמ ףיוא) "?ץאמ טרָאּפסַאּפ ,: ןעוועג עגארפ
 -- (םרַאדנַאשז רעה רעטרעעג ,בָאה'כ) ַארַאדנַאשז ַאנַאּפ עסארפ ,םַאמ
 ,עיפַארגָאטָאפ רעד ףיוא קוק א ןבעגעג טָאה רע .רעפטנע רעד ןעוועג זיא
 mw רע טָאה DRT -- "ןכאמ רעטייוו , ...ןוא טקוקעג לָאמ טייווצ א
 ,"ןכַאמ רעטייוו , טרָאװ ONT טרעהעג טָאה ןעמ IX .שטייד ףיוא טגָאזעג

ONTטָאג טקנַאדעג ןעמ  TXקעווַא זיא'מ . 
 ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טעברַא יד .יורפ רעד ייב טעברַאעג בָאה ךיא

 .ןגעוו יד ANN ןרַאדנַאשז טימ ןָאט וצ טַאהעג רדסכ ןעמ טָאה LXE טימ

 ,ארומ TP טַאהעג טשינ בָאה'כ IX ,טניווועגוצ וצרעד ךימ באה ךיא

 .ךיז ייב רעכיז ןרָאװעג
 MARS עסיורג ןעוועג ןענעז'ס mM ,יקוטש ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא

 ןוא ןעמונעגרעביא ONT ןשטייד יד ןבָאה המחלמ רעד ןיא .רעקוצ ןופ

 טפרַאדעג טָאה ןעמ .(רעקוצ ןופ לַאפּפָא) סַאלעמ ןבעגעג םירעיופ יד

NDסעדָאװדָאּפ טימ  ONT PXןעוועג זיא סָאװ ,ןעגנערב  THטעברַא . 

 .סאלעמ ןעגנערב TX ןרָאפ ךָאװ ןיא לָאמ MR רעדא ייווצ

PRKןעמַאזוצ ייז טימ ןעגנַאגעג .ױג רעדעי יוו טריפעג ךימ באה  

 ראפ ךיז טָאה ןעמ TX ,טסוװעג INT ךיא רעבָא .ןיירא לָאשטשָאק זיא

 עלעצרַאּפ ערעדנַא IX ןופ זא ?רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ןעוו .ןטיהעג רימ

 טייג ןעמ TX ,טגָאזעג רימ ןוא ,רענייא ךָאנ DR ,רעיופ א ןעמוקעג זיא

 ןעמוקעג זיא ץלָאה ןדיינש ראפ .קאיוואטסַאר ןיא ץלאה ןדיינש טנייה

 ןעמ IX ,סע טסייה ,דוס NIX ןגָאז רימ ןעמוקעג זיא'מ ביוא .ףארטשטיוט

 ןטסערג םעד רימ וצ Mw טָאה ןעמ ,ףתוש א רַאּפ ןעמענ ךימ ליוו

 באה PR .עקירעייז ןופ רענייא Mw ןיב ךיא זַא ,טסוװעג PR יורטוצ

 טָאה ןעמ .(לעמ טכָאקעג) סיקרַאש ערעייז ןסעגעג ,יז יוו טבעלעג
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 טָאה'ס IM טעבנגעג ,ךעלבלעק ןטכָאשעג ,םיריזח טעגרהעג ןעמַאזוצ

 .טזָאלעג ךיז

 זעוועג זיא'ס .ןטקנופ -- ןטרַאק טיול ןעמוקַאב ןעמ UAT ןאטוצנא

 טשינ םירעיופ יד וצ סאד זיא ,ךעלנייוועג .םעטסיס-ןטקנוּפ א טריפעגנייא

 -עג ןבָאה סָאװ יד ךרוד טעבנגאב ןרָאװעג ןענעז ייז לייוו ,ןעמוקעגנָא

 -רַאפ וצ ידכ .ןטקנופ ןייק טַאהעג טשינ ללכב באה ךיא .ןלייטוצ טפרַאד

 יז ןוא -- השעמ א טכַארטעגסױא ךיא באה ,טקַאפ םעד ןריקסאמ
 .טביילגעג רימ ןבָאה

 -יורג א ןעוועג זיא טרָאד .ןָאטוצנָא ןבָאה טפרַאדעג ךאד ןבָאה רימ

 ןענעז סָאװ ,ןסור יד ,סעצווָאסַאלװ יד ראפ רעגַאל רעשירעטילימ רעס

 רעװַאנַאכעשט םעד ףיוא טבעלעג ןבאה ייז .ןשטייד יד וצ ןעגנַאגעגרעביא
 ,ןַאב רעד זיב רעגַאל םעד ןופ .ןַאב רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,ייסאש

 טפעלשעג ,ךעלעגעוו ףיוא סעצווַאסַאלוו 300 א גָאט ןדעי ןרָאפ ןגעלפ

 .ךעלדרעפ ןופ
 רימ ןענעז .רעדלעפ יד ןופ רעכעה זיא יײסָאש רעוואנאכעשט רעד

 שַאלפ א טימ רעדעי ,םירעיופ ךאנ ןוא PR ,ןטנוא ןופ ןגעלעג ױזַא
 .ןסור יד ןזיוועג OST PX טכַאמעג םיא ןבָאה TOR רימ סָאװ ,ןפנָארב

 ,לוויטש ,ןזיוה ןזיועג ןעמ טָאה ?וטסליװ סָאװ -- :טגערפעג TANT ייז

 DONT א ןבעגעג ,ךיש יצ ,דמעה א סנייז ןָאטעגסױא טָאה רע .דמעה א
SINטָאה'מ ןוא --  ONןפנָארב לשעלפ א ןפרָאװעגפױרַא , ONTייז  

 .טּפַאכעג סָאד ןבָאה

 -עגפא יז ןעמ טָאה ,ןירג-ךעליולב ןעוועג ןענעז רעדמעה ערעייז

 ןוא ךיש טאהעג ןעמ טָאה םורַא ױזַא .רילָאק רעדנַא IX ףיוא טברַאפ
 ,ןכאז ךָאנ ןוא רעדמעה

 ח

 יוזא .1945 רַאונַאי זיב 1943 ןטימ ןופ ןעוועג PR ןיב יורפ רעד ייב
 זעוועג ךיא ךיוא Pa יוזא ,רערעכיז טליפעג ךיז ןבָאה ןקַאלָאּפ יד יוו

 ןכָארבעגסיױא זיא ,טרעטנענרעד pr ןבָאה ןסור יד wn רעבָא .רערעכיז

 עירעמרַאדנַאשז עשישטייד יד ,עשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא רעשיליופ רעד

 טשינ ONT ןעמ זא ,סעילימַאפ ערעייז ךיוא ,קעװַא ןענעז ןרוזַאמ יד ןוא

 יד ןעמונעגרעביא TANT טכַאמ יד .ןגױא יד רַאפ שטייד ןייק ןעזעג

 ןראה יד ןעוועג ןענעז PT .גנוריפנָא רעשישטייד רעטנוא ,סעצווַאסַאלוו

 .ןרַאנוצּפָא רעווש זיא ןסור :םעלבָארּפ א רעדיוו זיא .ןבעל ןוא טױט ןופ

 זיא ,ןפיוקרעביוא טנַאקעג ייז טָאהמ רעכלעוו טימ ANT עקיצנייא יד

 ,ןכאז עכעלקערש ןאטעגפַא ייז ןבָאה טעטש יד PX .ןפנָארב -- ןעוועג
PX WANרעפרעד יד  TANTגנַאל יוזא טעּפעשטעג טשינ ייז , woo 

ONT.ןפנָארב ןבעגעג ייז . 
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 קירוצ ןעמוק רענלעז יד IN ,טפַאכעג עקַאט ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 (ONT ,ןשרָאפ ןבױהעגנָא NK שרעדנַא סעפע יצ ,דמעה ַא טלעפ ייז ןוא

 א סױרַא זיא .ןפנָארב -- הביס יד טקעדטנַא ןבָאה ייז IND אד טמוק

 ןיימ טלגנירעגמורַא טָאה'מ .ןפנַָארב ןכַאמ סָאװ יד ןקעדטנַא וצ ,לעּפַאב

 TT טָאה טרָאד .בוטש ןיא ןעוועג טשינ ךיא po pda my .עלעצרַאּפ
 ַא ףױא טנױװעג UXT סָאװ ,רעדורב א סעטסָאבעלַאב ןיימ ןענופעג

 AX ךיז טזייוו .ןעמונעגקעווַא DX טָאה ןעמ ןוא -- עלעצרַאּפ רעטייווצ

IXטָאה רע .ערעדנַא ןבעגסיוא לָאז רע ןגָאלשעג םיא ןבָאה יוז  Mp 
 ןטלַאהַאב טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז רָאנ ,ןבעגעגסיוא טשינ םענייא

 -רעביא יז ןבָאה רענלעז עשיליופ סָאװ ,סקיב עטליופרַאפ א --- רעוועג

 ייווצ ןוא .עטַאלב טימ "ןסקַאוואב, ,טַאנַארג ַא סעפע ןוא ,טזָאלעג

 .טשינרַאג וצ טגיוטעג TANT סָאװ ,ןרעוולַאווער

 רַאפרעד -- :טגָאזעג TANT ןוא טכַאלעג TANT TON סעצווַאסַאלוו יד

 TANT ,טקַאּפעג ךימ ךיוא ןבָאה ייז יוו יוזא רָאנ .ןבעל סָאד ןבעג וטסעוו

 ָאטע , :טגָאזעג ןוא טקוקעגנַא טוג ךימ טָאה רענייא ,ןדנובעג ךימ ייז
 טרעדָאּפעג ןוא -- (דיי ַא ןופ םינפ א זיא (ONT "איערוועי ַאימָאנָאיזיּפ

 .סעצווָאסַאלװ ערעדנַא יד ןפורעגוצ טָאה רע .ןייז הדומ ךיז לָאז ךיא
 :שיניארקוא-שיליופ א טדערעג טָאה ,רעריפנַא רעד ,ייז ןופ רענייא

 ! הדומ ךיז ייז —
PRטכַארטעג רימ באה : ONTןפיוא לייטרוא-טיוט א ךאד זיא  

 ,ןגָאלשעג סעבלָאק יד טימ ךימ ןבָאה ייז ,ןדנובעג ןגעלעג ןיב ךיא .טרָא
 .דמַאז PR DIB ןטימ ןגעלעג ןיב PR .טעפַאקעג ,סיפ יד טימ ןטָארטעג

ONTהעש לטרעפ ַא טרעיודעג ױזַא טָאה . PRןטלַאהעגסױא בָאה  

TXןגירשעג : PI PR,יד ןעמוקעגנָא זיא ."קילָאטַאק ַא ,קַאלַאפ ַא  
 טשינ זיא רע, :טגָאזעג טָאה יז ןוא ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ייב ,יורפ
 ריא זַא ןוא ,רעקירעזדנוא ןַא זיא רע ,לֶאשטשַאק ןיא טייג רע ,דיי ןייק

 ַא טנעקרעד ןעמ ױזַא יוו ןגָאז WR PR NP ,ןגייצרעביא ךיז טליוו

 -עמלטנעשזד ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,הבוט ַא ןָאטעג רימ טָאה יז ..."דיי
 IND טשינ ONT ייז ןלעוו יורפ ַא ND טייהנזעוונָא רעד ןיא ןוא רענ
 טשינ ךיא בָאה ךיז ןלעטשפיוא רָאנ ,סיפ יד ןדנובעגפיוא רימ ןעמ טָאה
 BRIN“ ,ייה גיוטס ַא וצ טריפעגוצ ,טלעטשעגפיוא ךימ TANT ייז .טנָאקעג

 ַא :טנקסּפעג טָאה רענייא ןוא טקוקַאב טָאה ןעמ ,ןזיוה יד טזָאלעג

 "!קַאלָאּפ , :טגָאזעגבָאנ ערעדנַא יד ןבָאה !קַאלַאּפ
 ךיא .קעװַא JN ןגייל סעצווַאסַאלוו יד זַא ,רעכיז זעוועג ןיב ךיא

 ךיא רָאנ ,ןטניה ןופ ןבָאה טשינ ךימ ןלָאז ייז ,טיירדעג ױזַא ךיז בָאה

 TIX שטַאּפ א טזָאלעגּפָארַא רימ טָאה רענייא .ןגיוא יד ראפ ןייז ייז לָאז
PKסעפע באה ךיא יצ ,קַאלַאּפ םעד טגערפעג ןבָאה ייז .ןלאפעגמוא ןיב  

 ןבָאה ייז .ןבעגעגסיוא טשינ טָאה רע רָאנ -- רעוועג םעד ןופ טסּוװעג
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DXטָאה רע רָאנ יו .(םייהַא ייג) "יאמֶאד ידיא , -- טגָאזעג  PTסיוא - 

 עירעס א טזָאלעגכָאנ רעוועג-ןישֶאמ ןופ MT ןבָאה ,ןעגנַאגעג PR טיירדעג

 .טגײלעגקעװַא OX ןוא ןליוק
 POX ןענעז ןסור יד זיב ,ןבילבעג טרָאד Tw ןיב ךיא

 ןפיוא טניווועג טָאה ONN ,ןכש ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב לֶאמנייא

 רעטלַא ןייז רָאנ ,בוטש ןיא ןעוועג טשינ זיא רע .ײסָאש רעװַאנַאכעשט

 ,טדער ןעמ ןוא טציז ןעמ .שטנעמ רערעטלע ןַא סעפע ךָאנ ןוא עטאט

IXןשטייד ןייק רעמ טשינ טעז ןעמ .. 
 רע .רַָאדנַאשז XK POX טמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנפע גנילצולפ

 :ךימ רע טגערפ ,רעטסגניי רעד ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .ןָא ןעמעלַא טקוק

WONT,זייווסיוא  ?" PRעז ןוא טנעמוקַאד ןיימ סױרַא םענ , IXרע  

 ,ןלאפעגניירא ךיא ןיב טציא :ךיא טכארט .םינפ ןיא ליפ וצ רימ טקוק
 .ןטייז YOR ןופ סאפ םעד ףיוא ןקוק ןעמונעג טָאה רע לייוו

 טָאה רע .ןפיולטנַא טלָאװעג ,ריט רעד וצ טרַאשעגוצ ךיז באה ךיא
ONTןוא טקרעמַאב  PTרימ ייב זיא דשח ַא .ריט רעד ןיא טלעטשעג  

 ןכעליירפ NIX ןבעגעג רעבַא טָאה רע .ךימ טנעקרעד רע זַא ,ןעוועג

 זיימ ןעזעג PX בָאה אד .."סנייד זיא דנאל ,ONT :טגָאז TR לכיימש

 OST זיא טכיילליפ , :טרעפטנעעג ןוא ןעוועטאר WW ךיז סנַאש ןקיצנייא

 .שטייד טרָאװ ןייא ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה םורַא םירעיופ יד ."סניימ

 : ךעלפעה רעייז רימ םיא טיג ןוא OND םעד טמענ IX ױזַא ךימ רע טקוק
 .קעװַא טייג ןוא -- "!גַאט Ww ,רעה ןיימ ןײשעקנַאד ,

 ט

 קירוצ PR ןיב ןַאד .ןסור יד ןעמוקעג ןענעז רעטעפש געט רָאּפ ַא

 .ָאטױא רעשיסור ַא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה געוו ןפיוא .עוואלמ mp קעווא
 ןענַאטשעג ךָאנ זיא סאג רעוועשרַאוו יד ,טָאטש ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא
 .ץנַאג ןענאטשעג ןענעז רעירפ ןופ רעזייה ענרעצליה רָאּפ ַא .ןעמאלפ ןיא
 רעד וצ ןייגניירַא לעוו ךיא :טנַָאמרעד ןוא טיירדעגמורַא ךימ ANT ךיא
 זעוועג עקַאט PI PR .טָאטש PD קעווַא PI PR רעכלעוו ןופ ןיטסירק
 .געט ANS ַא ריא ייב

 לָאז ןעמ ,סעיצַאמַאלקָארּפ זעוועג ןסַאג יד ףיוא ןיוש ןענעז רעטעפש
 ףראד JX רָאי 20 ןופ ,רעגריב רעדעי .טסניד-רעטילימ םוצ ןדלעמ ךיז
 .זדלעמ ךיז

 טָאה סָאװ רעד ןעוועג זיא רע ,טנעקעג ךימ טאה יקסוואקסַאל ר"ז
 סעדניה) ?"ידניה טַארב ,, :ךימ טגערפ רע .עטריזיליבָאמ יד טכוזרעטנוא
 וד , ."ידניה טארב,, רָאנ ,ןעמַאנ ןיימ טסּוװעג טשינ טָאה רע .(? רעדורב
 "בעל PR ,ָאי, -- :ךיא גאז "? טסבעל
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 ךימ ןעמ טָאה wn ןיימ ןגעק TS טריזיליבַאמ ןראוועג ןיב ךיא

 | .טסניד"ייצילַאפ וצ טקישעגּפָא

 יואר ןעוועג ךיא ןיב ,ןשטייד יד ןופ רענעטילעג & ,דיי ַא יור
 ,ייצילאפ- טייהרעכיז רעד וצ ןרעהעג וצ

 -- טרָאד ןופ ןוא וואנאכעשט ןייק טשרעוצ טקישעג ןעמ טָאה ךימ
 רימ טָאה ןעמ .ערעירַאק ןיימ ןביוהעגנָא PT טָאה טרָאד .עשרַאוו ןייק
 זעוועג .ןגארפ ענעדישרַאּפ טלעטשעג ןבָאה ייז ,ןביירש ,ןענעייל ןסייהעג
 א ,סור א זעוועג זיא רעריפנָא רעד רָאנ ,יימרַא עשיליופ יד סאד זיא
 שטָאכ ,קאילַאּפ רענעריובעג ַא PA ךיא IN ,טנקספעג טָאה רעד .רָאיַאמ
 .ןעמַאנ ןיימ טנקיילעגפַא טשינ בָאה ךיא לייוו ,גרעבנעזָאר זיא ןעמָאנ ןיימ
 יז ןבָאה ךאד .עטעקנא רעד ןיא ןבירשעגסיוא ןיילא ץלַא באה ךיא
 ,גרעבנעזאר ONY טשינ ןסייה וצ רימ טסאפ םינפ זיימ טיול IX ,טנקספעג
 ןיא ןבירשַאב בָאה ךיא יוו םעד טיול PR .ַאדַאר רעדנַאסקעלַא רָאנ
 ןיא ןייז וצ טרעוו ךיא ןיב ,ןשטייד יד ייב ןטילעג בָאה ךיא יוו -- ,שיליופ
 .ייצילאּפ רעד

 ,החפשמ רעשירַאטעלָארּפ ןייק ND טשינ םַאטש PR MWK רָאנ
 זריובעג ןיב ךיא ּגוו ,ךימ ןעק ןעמ ּוװ ,טָאטש רעד ןיא ןטעברַא ךיא זומ

 .טנאשזרעס סלַא עווַאלמ ןייק טקישעג ךימ טָאה ןעמ זוא .עוואלמ ןיא --

ANIעיסימָאק א ןעמוקעג זיא ,געט יירד  TDגנאר םעד ןבעגעג ,עשרַאוו  

 ןיב ,רעטעפש טייצ א TR קינשטורָאּפ ךאנרעד ,קינשטורָאּפדָאּפ & זופ
 .ןַאטיּפַאק TD גנַאר םעד וצ ןעגנַאגרעד ךיא

 רעטשרע רעד .קירוצ ןעמוק ןביוהעגנא ןדיי ןבָאה טייצ רעד ךרוד

 רעד ןופ ,שטיוואקציא ןעוועג זיא ,עוואלמ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ

 זיא סָאװ רעטסגניי רעד .ץעיווַאפיל ןיא טבעלעג טָאה סָאװ עילימַאפ

 ןעמ טָאה רעטַאפ ןייז .ךיז וצ ןפורעג םיא בָאה'כ .לשרעה -- ןעמוקעג

 mx טָאה ןעמ Dom ,ָאטעג PR סרעוט עטשרע יד ןשיווצ ןעגנָאהעג

 זיא טרָאד -- עילימַאפ עצנַאג יד ןוא OY ןעלגומשניירַא DM טּפַאכעג

 זעוועג זיא רע .ןעמוקעגמוא זיא -- ךעלרעדניק ליפ טימ בוטש א ןעוועג
 .טבעלעגרעביא טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 ןעמוקעג זיא עכלעוו ,עדניה רעטסעווש ןיימ ןזיוואב ךיז ONT ךָאנרעד
 רעבלעז רעד ,ןַאמרופ ןעוועג זיא רעטירד רעד .רעטכַאט רעד טימ
 טלייצרעד רע .ָאטעג TD טזָאלעגסױרַא זי דניה טָאה סָאװ ,טנַאיצילַאּפ

 קאילָאּפ ַא ךרוד ןעגנולעג זיא OX .ןפָאלטנַא זיא רע ךיוא IN ,זדנוא

 .ןשטייד יד ייב ןעמונעגסיוא רעייז PR ןאב רעד ייב טעברַא ןגירק וצ
 רע IX ,רעטעברַא IX ףיוא דשח ַא טאהעג טָאה'מ זַא ORD ַא ןעוועג

111 



 ןעוועג זיא רע .דיי א זיא רענעי יצ ,טגערפעג םיא ןעמ טָאה ,דיי ַא זיא

 טשינ םיא ןעמ טָאה ךמס םעד ףױא !קַאלָאּפ ַא זיא רענעי :קסופ רעד

 .טעפעשטעג
 ןעמוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,רעמערַאװ ןרָאװעג זיא'ס ,רעטעפש

 .ָאטעג ןיא טבעלעג TANT עכלעוו ,עווַאלמ םורַא ND ןדיי ערעדנַא
 TSN יירד-ייווצ טימ .יַאמ בייהנָא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד

 טקישרַאפ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,יד ןעמוק ןביוהעגנַא ןבָאה ,רעטעפש

 .ןרעגאל יד ןיא
 ייב זיא ,דיי ַא ןעמוקעג זיא'ס WH .גנוניווו ַא ןגירקעג ןבָאה רימ

 עווַאלמ IMP ןעמוקעג ANI ןענעז םעד רעסיוא .עיצַאטס יד ןעוועג זדנוא
 ןענעז טרָאד ;גיצנַאד רעטניה ,ףָאהטוטש רעגאל םעד ND ןדיי ךס ַא
 -עגנָא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי עשירַאגנוא ןוא עשיטעל ,עשיווטיל ןעוועג
 .1944 ילוי זיא זקישרַאּפ וצ ןביוה

pKַאגרָא ןעמ טָאה ,סעװרָאב ,קירעגנוה ןעמוקעג ייז ןענעז עווַאלמ - 
 טגנערבעג טרָאד טָאה ןעמ .זױה זיא ןרַאליפ ייב לֶאטיפש ַא טריזינ
 ייוצ טלייטעגוצ ONT ץילימ יד .ןעוועג טשינ זיא שרעדנַא סעּפע ,יורטש
 רַאפרעד טלָאצעג .ךלימ ,טיורב טגנערבעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יירד יצ
 ,עדניה טריפעגנָא טָאה גנולײטּפָא רעד טימ .טַארטסיגאמ רעד טָאה
 .ײטרַאּפ רעד ךרוד טרינימָאנ

 .ןָאטעג ןדיי יד ראפ ןעמ טָאה ,טנַאקעג [AN טָאה ןעמ ORT זַא ,ױזַא
 ןעוועג זיא ,ַאקלּוװ רעטנוא .לָאטיּפש PR טריפעגּפָא ןעמ טָאה עקנַארק
 ,םיריוטקַָאד עדייב ,יקסוואקסַאל קלָאפרַאּפ ONT .לָאטיּפש עשיליופ סָאד

TANTטימ טריפעגנָא  DVTלָאטיּפש . 
 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא טפאש םהרבַא

 ,ךיז טכַאד ,זיא קישזָאק .ןעוועג טשינ רעגאל PR זיא רע .דנַאלסור
 .1946 רָאי ןיא .ןעמוקעג

 ןבָאה יז .סאג רעקצָאלּפ רעד ףױא טניווועג ןבָאה ןשטנעמ יד
 םעד) ןייטשנעדַאמ לאומש וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,זױה א ןעמונעג
 yn לָאמ ַא סָאװ ןעמוק WW ןבױהעגנָא ANT ןבָאה'ס רָאנ .(קינוועלַא

PXקיאּור טשינ ןעוועג ,ןליופ ץנַאג ןיא יוו ,עוואלמ ןיא זיא ןטייצ ענעי . 
 ,ןדיי עכעלטע NT קירוצ ןענעז סע זַא ,טנערבעג ייז PX טָאה האנק יד
 ןביוהעגנָא טכַאמ עשיליופ יד טָאה ,םעד רעסיוא .טבעלעגרעביא ןבָאה סָאװ
 .עטקירדעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד ,רעכיז טשינ ןליפ וצ ךיז

 DX טלעטשעגפיוא ,ןליופ ןיא זעוועג ןענעז ןסור יד סָאװ םעד ץָארט
 ןוא טריטָאבַאס ,טנָאקעג טָאה זעמ ּוװ ,ןקאלָאּפ יד ןבָאה ,טציטשעג יז
 .טעבנגעג
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 רעריפנָא .לוש-ןריציפַא עשיטעיוואס א טרינַאיצַאטס טָאה עווַאלמ ןיא

 ןייז .גרובזדניג ,קינװָאקלָאּפדָאּפ רעשידיי א ןעוועג זיא לוש רעד ןופ
 .דלעפ ןסייהעג טָאה ,קינװָאקלָאּפדַאּפ א ךיוא ,קורטילָאּפ א ,רעטערטרַאפ

 יד טימ TX טָאטש TID טנַאדנעמַאק רעד ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיב ךיא

 ןיב PR IX טסּוװעג ןבָאה ייז טשינ .גנורירַאב PX UBS ןעמוקעג ייווצ

 ןעוועג זיא דלעפ רָאנ .ןדיי ןענעז ייז IN טסווועג באה ךיא טשינ ,דיי א

 .ןענופעג יײז טָאה רע ןוא -- ןדיי טכוזעג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא
 TANT ןדיי זַא ןוא .ןגרובזדניג רַאפ טגנערבעג Pay ןשידיי םעד טָאה רע

 ןבָאה ,דלעפ ַא PK גרובזדניג ַא PT ןעניפעג טָאטש ןיא זַא ,טסגוורעד ךיז
 טגנַאלרַאפ רעקראטש JO ַא ןוא ,רערעכיז ךיז ןליפ וצ ןביוהעגנא ייז

 .ןעגנוניווו

DINKהליהק ַא ןריזינַאגרָא זביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ,ןדיי 25 יד . 

 .רַאטערקעס א טימ NK רעציזרָאפ ַא טימ ,טעטימָאק א ןפַאשעג ךיז טָאה'ס

 -ַארעּפָאָאק- רעדיינש ַא ,ויטַארעּפָאָאק-רעטסוש א טריזינַאגרָא ןבָאה ןדיי

 רעד ראפ יװ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד רַאפ טעברַאעג NK וויט

 ןעמ TX .ןטַאדלָאס ןוא TMP עשיסור יד רַאפ ןוא טכַאמ רעשילוופ

 רעד TS גנוציטשרעטנוא יד רעסיוא ,ןסע ןעוועג זיא ,טעברַאעג טָאה

 .טעטימָאק-לַארטנעצ רעוועשרַאוו ןופ ףליה ןוא טכאמ רעקיטרַא

 "ירעמַא ND לעיצעּפס ,דנַאלסיוא זופ ווירב ןעמוק זביוהעגנַא ןבָאה'ס

 .סעילימַאפ ערעייז ןופ לרוג םעד tom טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,עק

 רעד PS סעדנַאב ןעוועג ןענעז JAX טָאטש PX PK עווַאלמ םורא

 גנורעקלעפַאב עשיליופ יד .("ַאוװָאיַארק ַאימרַא ,) .ק .א רעשיטימעסיטנַא

ONTטלעוו רענעי ןופ םענעמוקעג ַא ףיוא יוו טקוקעג דיי ןדעי ףיוא ... 

 ןפָארטעג דיי ןדעי ONT סָאװ ,העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא טייצ רענעי וצ

 ןטיירפַאב PR ןדיי ןגעק םָארגָאּפ רעטשרע רעד -- עקַארק ןיא .רענוד א יו

 .ץלעק -- רעטעּפש ,ןליופ

 ןופ קעװַא :ןטכארט YTV עוואלמ PRK ןדיי ןבָאה טלָאמעד

 .רעירפ סָאװ ןענַאד

 רָאנ טשינ .ןבוטש יד ןיא ןכַאמרַאפ ךיז ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טכַאנייב

 ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,רענלעז עשיסור ןגעק ךיוא רָאנ ,ןקַאלָאּפ ןגעק

 .ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ רעדָא ,סעמראזאק יד ןופ

 .קעװַא DX 1945 רעבמעווָאנ PR טריזיליבָאמעד ןרָאװעג pa ךיא

 .קעווַא ןענעז עלַא
 ארומ ןעמ טָאה ,רָאפ טמוק סעפע IX ,ןעזעג ןוא טליפעג ןבָאה ןדיי

 ןבָאה ייז .ןענַאב יד ןופ ןדיי ןפרָאװעג טלָאמעד ןיוש ONT ןעמ .טַאהעג

 רעלטיח , TS ,(ןדיי ןָא ןליופ) "ווודישז זעב אקסלָאּפ , :ןפָא ,טדערעג

 ."טלדנַאהעג קיטכיר טָאה
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 ,ןרעגַאל יד ND קירוצ ןעמוקעג ןדיי ךָאנ ןענעז טייצ רעד ןיא
 ןיא ןוא טַאהעג הנותח טָאה ןעמ .עטלַא ןוא עגנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 ,רָאיַאמ ןיימ וליפַא .דלעפ ןוא גרובזדניג טקילײטַאב ךיז ןבָאה תוחמש יד

 טשינ ,קַאלָאּפ ַא ןעוועג זיא רע .דנזעוונא ןעוועג זיא ,רעבעגטאר רעד

 .רעוואלמ ןייק
DYN זרעלק ןעמונעג ןעמ טָאה ,קיאורמוא ױזַא ןרָאװעג זיא'ס IX 

 ףיוא ןרָאפ וצ רעבירַא רעירפ ןסָאלשַאב טָאה עדניה .ןליופ ןזָאלרַאפ

 -חרזמ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ םיחטש ענעזעוועג יד ,רעטרע עקיאור

 יז .(גנָאלבלע -- שיליופ ףיוא) גנילבלע ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןסיירפ

 (.ס.פ.פ) ײטרַאּפ רעד ןופ עטרבח א ןעוועג זיא  NXַא ןעמוקַאב טרָאד

 טעברַא ןוא הריד  PRיז .טארטסיגַאמ  ONT.ַאיַאקצעלַאז ַאירַאמ ןסייהעג

 .ךיא יו סַאּפ ןשלאפ א טאהעג טָאה יז ךיוא

 TX ,טגָאזעג ןוא עשרַאוו ןייק ןפורעג ךימ ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא

 ND טשינ ןיב PRK יו יוזא רָאנ ,גנאר ןרעכעה א םוקַאב ךיא

 ONT .סרוק ןשיטילָאּפ א ןייגכרוד PR זומ ,גנומַאטשּפָא רעשירַאטעלַארּפ

 ַא זעוועג ךָאד זיא'ס ,גנַאר א ,דיי ַא :טרינָאּפמיא לסיב ַא רימ טָאה

 TIX" ,טגָאזעג ןעמ טָאה ?לוש יד זיא ּווו :טגערפעג באה px .םולח
 בָאה'כ PR קעווַא טיטעּפַא רעד דלַאב רימ זיא .עגלָאװ רעד ךָאנ זיא לוש

 ןענעז ןדיי ;ץלַא ONT רימ גוט סָאװ : עדניה יוו ױזַא ןרעלק ןביוהעגנַא

 ,דנאלשטייד PK ךיז ןרירטנעצנָאק ,ןבעל ןבילבעג ןענעז סָאװ יד -- ןדיי

 זעוועג גונעג .לארשיץרא וצ רעטנענ סָאװ -- עילַאטיא ,ךיירטסע
 ןעמַאזוצ ןדיי טימ ןבעל jn לָאז ,טרעדנוזעגּפָא

 טשינ PR ANT ןפױלטנַא .רענלעז א ןעוועג רעבָא ךָאד Pl ךיא

 רעד ןופ סױרַא ליוו PR ,ןייז טשינ ךיא לעוו ריטרעזעד mp ,טלָאװעג

 ןעמ :רעסערג ךָאנ רַאפעג יד זיא אד רָאנ .ןפוא ןלַאגעל ַא ףיוא ײמרַא

 .רעכעה ןּפוטש ךימ ליוו
 רעד ןיא טנעדוטס ַא ןיב ךיא יוו ױזַא :עטיב ַא ןבעגעגנָא ךיא באה

 ןבָאה ףרַאד ןעמ לייוו ,ןטנעדוטס ןכוז ייז ןוא ,קסנַאדג ןיא קינכעטילָאּפ

 יאדווַא רימ טעוו ןעמ ןוא ,רָאי ייווצ ןקידנע וצ ךָאנ בָאה'כ ,ןרעינישזניא

 רָאנ עגַארפ ַא ןיוש סאד זיא -- המחלמ רעד ND טייצ יד ןענעכערוצ
 טנעדוטס רעטוג ַא ןייז ,רעווש ןטעברַא וצ וצ ךיא גָאז -- ראי ַא ןופ

 TX זוא ,ןליופ ןשיטַארקָאמעד ןרַאפ רעינישזניא רעטפַאהנסיװעג ַא ןוא

 .ןריזיליבָאמעד ךימ לָאז wn טעב

 ןעמוקַאב PR לעוו ןכָאוו ייווצ ךָאנ זַא ,טביילגעג Vw באה ךיא
 םיא טעב ןעמ ןוא טריזיליבָאמעד זיא רעדנַאסקעלַא RINT :ריּפַאּפ ַא

 ןפיוא ןרידוטש ןייז ןצעזרַאפ ןענָאק לָאז רע ,ןכעלגעמ םעלַא טימ ןפלעה

 .קסנַאדג PR םוקינכעטילָאּפ



 -עגעגרעביא ץלַא ךיא בָאה ,טריזיליבָאמעד זעוועג ןיוש ןיב ךיא זַא
 םעד -- ךיז ייב ןזָאלעג ךיא באה XT ןייא ANI .ןבירשעגרעטנוא ךיז ,ןב
 .רערעכיז םעד טימ ךיז טליפעג .רעװלָאװער

 ,טסּוװעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז) דוס א טױרטרַאפ רימ ןבָאה ןדיי יד
 np ףליה רעד טימ ,ָאטיוא IX ןגירק רימ : (טריזיליבָאמעד PA ךיא זַא
 ןעמ ,ןילרעב זיב ןריפניירַא זדנוא טעוו RAK רעד .ןדלעפ ןוא ןגרובזדניג
 סייוו ךיא .טלעג ןטסָאק ףרַאד סע רָאנ .ןעלגומש ךיז ןפרַאד טשינ טעוו
 זיא OST IX ,ייטשרַאפ ךיא ,ןעוועג זיא טלעג ONT ןעמעוו ראפ טשינ
 .ןסור יד רַאפ ןעוועג

 ןגרובזדניג רַאפ .ערעדנַא ןוא רעפַאש םעד ןלָאצַאב טזומעג ONT ןעמ
 .טפרַאדעג טשינ סָאד טָאה רע IX ,רעכיז טנעצַארפ טרעדנוה PR ןיב

 רעד ,טנאשזרעס םעד ןופ ןבָאה טפראדעג ןעמ טָאה אטיוא םעד רעבָא
 .טרַאּפסנַארט ןרעביא רעעזפיוא

 יורפ א ראפ ןוא יורפ ןיימ ,ךיז ראפ קלח ןיימ טלָאצַאב PR באה

 ןעמ טָאה טרָאד .וואקירטעיפ ןופ רעגַאל ןופ ןעמוקעג WK זיא עכלעוו
 MD ןעמוקעג יז זיא ,עווַאלמ ןיא טבעל רעטסעווש ריא IX ,טגָאזעג ריא
 ןדיי 22 ךאנ ןוא לעגיפש ,גרעבלרעפ .זדנוא טימ ןעוועג ןיוש ןוא עוואלמ
 .קעווַא PR וויטַארעּפָאָאק םעד טזָאלעגרעביא ןבָאה

 -עגּפָארַא טרָאד ,ןילרעב זיב טריפעג זדנוא ןבָאה רענלעז עשיסור יד
 ףיוא טכַאנ ַא טקיטכענעג ןבָאה רימ .ןרָאפעג קירוצ ןענעז NX טזָאל
 רעד OSD ,ףיוה רעלעיצעפס א זעוועג זיא טרָאד ,טייז רעשיסור רעד
 רימ ןענעז גָאט ןרעדנַא םעד .טנדרַאעגנייא טָאה טעטימָאק רעשידיי
 רענַאקירעמַא יד ןעוועג זיא טרָאד ,ףָאהלּפמעט ןייק ןעגנַאגעגרעבירַא

 .עגנילטכילפ ןענעז רימ IX ,ןדלָאמעג ןבָאה רימ ּוװ ,ענָאז
PT ONTOגנַאלק א טײרּפשרַאפ , IXרעד ןיא ןרָאפ ליוו ןעמ ביוא  

 -וּפ .דנַאלשטיײד PR ןריובעג ןייז ןעמ זומ ,דנאלשטייד ןופ טייז-ברעמ
 יד טריפעגכרוד טָאה א"רנוא יד רעבָא .ןָא טשינ ןעמ טמענ ןדיי עשיל
 .ענאז-ברעמ רעד ףיוא ענָאז רעשיסור רעד ןופ ןדיי

 ייז .ןסור יד wn ןטייז עלַא pe טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ןילרעב
 רעטשרע רעד זיב ,ענָאז רעשילגנע רעד ןיא טלעטשעגּפָא זדנוא ןבָאה

 .רעטייוו ןרָאפעג ןַאב רעד טימ רימ ןענעז ךָאנרעד .עיצַאטס-ןאב

 ,לטעצ א טאהעג טָאה'מ לייוו ,טגנאלראפ טשינ ןעמ טָאה ןטעליב ןייק
 ךיא לייוו ,ןעזלעב-ןגרעב זיב ןראפעג PA ךיא .א"רנוא PD זיא ןעמ זא

ANTןבילבעג טרָאד רימ ןענעז .רעטסעווש & סיורפ ןיימ טַאהעג ןטרָאד , 
 .עילַארטסױא TP טרירגימע ןבָאה רימ זיב
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VOUS TING לאלצב 

  119 JONIOINציוושיוא

1 

ND טייו טשינ ,עוואלמ Px ןליופ ןיא, 1919 PR ןריובעג Pa pK 

 עקיטרָא יד טקידנעעג .ץענערג עשיסיירפ-חרזמ ענעזעוועג יד ןוא עשרַאוו
  dwרָאי ןופ .שיערבעה ךיוא טנרעלעג טָאה'מ וו ,עיזַאנמיג עשידיי ןוא

  ,8,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ,עיזַאנמיג יד טקידנעעג בָאה'כ ןעוו
 קידנבָאה טשינ ,סעיציטעּפערָאק טימ טקיטפעשַאב ךיז  IMPטייקכעלגעמ

 .ןרידוטש וצ רעטייוו
 רעשיסיירפ-חרזמ רעד ייב עקַאט ןביוהעגנָא Pr טאה המחלמ יד

 רעטסעווש ןיימ ןוא טנערבעג טָאה עוואלמ .זדנוא וצ טנעָאנ ,ץענערג

PK TKןפָאלטנַא ןענעז  PR PKגעט עכעלטע  DMXןייק ןעמוקעגנָא  
 .טָאטש רעד ןופ גנורידרַאבמָאב יד טבעלעגכרוד רימ ןבָאה אד .עשרַאוו
 .רעבמעטפעס ףוס PA ןגיוצרעד רעגנוה ןסיורג ןיא

 ןרעקמוא ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבאה ,ןליופ ןופ עיצַאלוטיּפַאק רעד רָאנ

 ,קסנַאלפ PR געט עכעלטע ןטלַאהרַאפ ךיז רימ ןבָאה געוו PR .םייהַא
PR Mרעטומלרעּפ עילימַאפ עסיוועג ַא -- עטנַאקַאב טַאהעג בָאה . 

 רעטסעווש יד ןוא ןרעטלע עניימ תעב ,ןבילבעג עילימַאפ רעד ייב ןיב ךיא

 תימלוש טימ טַאהעג הנותח PR בָאה רעטעפש .רעטייוו ןעגנַאגעג ןענעז
 .רעטומלרעפ

 רעשישטייד א PR טעברַאעג באה ךיא .ןשטייד יד ןיירַא ןענעז סע

 -עמוקעג א .קירבַאפ-רעלשיט ַא -- "גנירעד דנוא עינַאד , גנומענרעטנוא

 ןוא עשידיי ןרידיווקיל ןוא "ןריזירַא, ןכָאנ ,יז טָאה שטיודסכייר רענ
 עטרידיווקיל יד ןופ ןלַאטיּפַאק יד NS טעדנירגעג ,ןטַאטשקרעװ עשיליופ
 .רָאי ייוצ טעברַאעג טרָאד ANT ךיא .ןעגנומענרעטנוא

PRזיא קסנָאלּפ  PRעשידיי סָאד ןרָאװעג טעדנירגעג 1940 רָאי  
 קילעפוצ זיא ָאטעג רעקסנָאלּפ PR טַארנעדוי םענופ סעזערפ .ָאטעג
 יונעג זעוועג זיא עיצַאזינַאגרַא יד .קעמַאר ,ןַאמסדנַאל ַא רעניימ ןעוועג
 שידיי ַא וליפַא ,ייצילַאּפ עשידיי ,טַארנעדוי ַא :סָאטעג ערעדנַא ןיא יוו
 יד .שיגַארט ןעוועג זיא אטעג PR ןבעל ONT .וו"אא שינעגנעפעג
 ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ."ןריזומַא וצ , ךיז ןעמוקניירַא ןגעלפ ןשטייד
 ךיז ןבָאה ןענופעג .םישעמ עמַאזיורג PR ןענעגרה ,ןגָאלש ND סענעצס
 ןעוועג זיא אטעג TD לייט ַא .ןדיי 5000 ND WY ןַא ָאטעג םעד זיא
 ןענעז גנעגסיורַא יד .רעטערב טימ טּפַאלקרַאפ לייט ַא ,טמיוצעגמורא
 רעד טימ ךיז ןריטקַאטנָאק .ײצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד ya טכַאװַאב
 רעייז ןעוועג זיא ,זייפש ןעמוקַאב וצ ידכ ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק
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 רעטסערג רעד ONT ,טיילכַאפ ןפורג עכעלטע ןעוועג ןענעז'ס .רעווש
 םעד ץוחמ ,רעצעלפ ענעדיישראפ ןיא טעברַא ףיוא ןייגסיורַא טגעלפ לייט

 .ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןגעלפ רעטעברַא עקיצנייא זעוו ,ןלַאפ ןעוועג .ָאטעג

TORK PKRַא בָאה  JOןײגוצסױרַא טריקיזיר לָאמ  PPבילוצ ,ָאטעג  mo 
 טקַאטנָאק א ןטלַאהעגנָא טייצ עגנַאל א ANT PR .טסירק ַא וצ טייקכעלנע
 -גומשוצכרודַא ןעגנולעג זיא רימ ןוא גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד טימ

 -פיוא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,ָאטעג PK לטימסנבעל ןעל
 .סעילימַאפ עכעלטע ןטלַאהוצ

 .ןבעל ןטימ AIT ןעוועג טשינ Wn זיא אפוג SOYA PX רעבָא
 ,ןעמוקעג ןיירָא זיא (ָאּפַאטסעג) ײצילָאּפ עמייהעג יד זַא ,ןלַאפ ןעוועג
 ןסָאשרעד VIN ןפיוא DIX TK עטַאל רעלעג רעד ןָא ןדיי ַא ןעזרעד

 ָאטעג ןופ ןעמונעגסיורא ןדיי טָאה'מ זַא ORD ךס ַא ןעוועג ןענעז סע
 עשיפיצעפס ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז'ס .סָאװרַאפ ַא ןָא ןסָאשרעד ןוא
 ךיוא רָאנ .ןשטנעמ עקידלושמוא ןעגנָאהעגפיוא UXT ןעמ ןעוו ,סעיצקַא
 זיא טַארנעדוי רעד .שיטירק רעייז ןעוועג עגַאל יד זיא ,ןשינעעשעג יד ןָא
 -נייא לייט עטסערג יד .עגַאל יד ןשרעהַאב וצ דנַאטש PK ןעוועג טשינ
 טשינ ,גָאט םעד ןבעלוצכרודַא טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעניווו
 ןבָאה ,ןעמוקַאב טָאה ןעמ סָאװ סעיצַאר .עלַאמינימ יד .ןסע I טַאהעג
 םיכוסכיס ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,ןדָאב םעד טָא ףיוא .טקעלקעג טשינ טייוו
 -עגרָאפ PAK ןענעז סע .גנורעקלעפַאב רעד טימ טארנעדוי םעד ןשיוצ
 .ךיז טקנעדעג ץלַא טשינ .ײצילָאּפ רעשידיי רעד טימ ןעגנובייר ןעמוק

 זעמַאנ- עילימַאפ PK ןעמָאנ םעד ןענַאמרעד טשינ Pr ךיא INP טָא
 טשינ ךיוא ךיז ןָאק PR .יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק םענופ
 -יווקיל זיא ,רעבמעצעד רעדָא רעבמעוװָאנ wn ןכלעוו ןיא ,ןענַאמרעד
 .ָאטעג רעקסנָאלּפ ONT ןרָאװעג טריד
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 YON ןענעז טכַאנ ַא רענייא PR .1942 רָאי PR ןעשעג זיא סָאד
 ןפיוא ןעלמַאז Pr ןסייהעג טָאה'מ .רעזייה יד ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסיורא
 זיא ,סָאַאכ רעד טליטשעגנייא לסיב א ךיז טָאה'ס DK ,ץַאלּפ ןסיורג

 ףעש רעד .טנגעגמוא רעד ND רענעמ-.ס.ס Oxy עסיורג ַא ןעמוקעגנָא
 ןוא עדער א ןטלַאהעג טָאה קסנָאלּפ po ײצילָאּפ-לַאנימירק רעד ןופ
 יד ןרירטנעצנָאק PK ןעלדיזרעביא ןיא זיולב טייג עס זַא ,טרעכיזרַאפ
 יוו ,טעברַא ערעוויטקודָארפ רעמ טכיורב קלָאפ עשישטייד ORT .טעברַא

 .ָאטעג רעקסנָאלּפ ןיא יד
 ,זדנוא טריפ עמ PMN .טריטרָאּפסנַארטעגּפָא YOR TINK טָאה ןעמ

 NID גוצ-רישזאסַאּפ ַא טימ ןרָאפעג ןענעז רימ .טסּוװעג טשינ רימ ןבָאה

 וליפא ץַאלּפ ןעוועג DAP זיא'ס טּפָאטשעגנָא טכידעג ,סענָאגַאװ עטלא
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 ןבָאה רימ שטאכ ,סענעצס עשיגַארט ןעמוקעגרַאפ ןענעז סע .ןייטש וצ

pyטריטנעירַא טשינ  PAMןענעז ןעוועג ןוא .ןרָאפ רימ  STעלַא  — 
WKײצילָאּפ יד ןוא טארנעדוי רעד . ayn PKרימ ןענעז  WHAייווצ  

 רעד ףיוא טנווא PR ןעמוקעגנא טרָאּפסנַארט רעד זיא ON .תעל-תעמ
 .ואנעקריב ןופ עּפמַאר

 TINK ןעמ טָאה "!סָאל !סָאל !רעלענש , ןעיירשעג עדליוו טימ
 -רעד ןבָאה רימ .טעגרהעג ןוא ןגָאלשעג ,סענָאגַאװ יד ןופ ןבירטעג
 ןעמ .רָאפ אד טמוק סכעלקערש ,סכעלנייוועגרעסיוא סעפע IX ,טריפש
 יד טימ ןעיורפ יד .ןעיורפ ND רעדנוזַאב רענעמ :טלייטעצ זדנוא טָאה
 ךיא ANT רעמ PK -- יורפ ןיימ ךיוא .טריפעגקעווא ןעמ טָאה רעדניק

 ךיילג ןעמ UXT ,ןשטנעמ עטריטקעלעס לייט עטסערג יד .ןעזעג טשינ יז
 טייז ןייא ףיוא ןענעז ןבילבעג .סָאטױא-טסַאל טימ טריטרָאּפסנַארטּפָא

 ןשיווצ .רענעמ יד ןופ לייט עסיוועג ַא ןוא ןעיורפ יד ןופ לייט עסיוועג ַא
 PAN“ ןענעז רימ .רענעמ טרעדנוה ייווצ רעפעגמוא .ךיא ךיוא רענעמ יד
 זיא'ס .ןגַאלשעג ןוא ןבירטעג ,רעגַאל PR טקעריד ןרָאװעג טרעפילעג

 טָאה'מ .קָאלב א PK PORK ןענעז רימ .טכַאנ רעד ןיא טעפש ןעוועג
 .ךיז ייב ןבָאה רימ סָאװ ץלַא PK ןכַאזטרעװ עלַא ןבעגּפָא ןסייהעג זדנוא

 טמוקַאב ָאד ןוא ןעמ טפַאלש אד ,ןסע טיג עמ :טשינרַאג ןעמ ףראד אד
 םורַא טקסעעג .טעקַאנ ןצנַאג PR ןָאטסױא ךיז ןלָאז רימ .טעברַא יד ןעמ
 טריטסיסא ,םידגב עטפיירטשעג ערעייז טיול ,ןעגנילטפעה ךיז ןבָאה זדנוא
 .טייל-.ס.ס יירד רעדָא ייווצ ןופ

 -ןָאטעב רעד ףיוא ,עטעקַאנ קָאלב זיא ןגיל ןבילבעג רימ ןענעז ױזַא
 -עגוצ TINK ןעמ טָאה זייווקיצנייא .קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס זיב ,עגָאלדָאּפ

TaNרע .רעריאוטאט ַא ןסעזעג זיא'ס ןכלעוו ייב ,שיט ַא וצ  ONTןטלַאהעג  
 זעקנוטעגנייא רע טָאה לדָאנ יד .לדָאנ א טימ טקידנערַאפ ,רעדעפ א

PXייברעד .ךעלקיטייוו רעייז ןעוועג זיא גנוריאוטַאט יד .שּוט לשעלפ א  
 ןעמ טָאה ךָאנרעד .שינעלייא סיורג PR ןרָאװעג ןָאטעג ךיוא ONT זיא
 ,שוד א ןייגכרוד ןכָאנ .לַאהדָאב ןוויטימירפ א PK טריפעגניירַא זדנוא
 -ַאב טָאה לייט ןייא .רעדיילק ענעדיישרַאפ PR ןָאטעגנָא זדנוא ןעמ טָאה
 עליוויצ -- לייט רעטייווצ x ,גנודיילק-רעגַאל עשיפיצעפס יד ןעמוק
 ךיא ,עקרַאנירַאמ ןוא ,ןזיוה יד טפיירטשעג ברַאפ רעטיור טימ ,גנודיילק
 ףיוא עקרַאנירַאמ ַא ןוא ןזיוה עגנע עקידלטרעפיירד AND א ןעמוקַאב בָאה
 עכלעוו ,ךיש ענרעצליה עשידנעלַאה רָאּפ ַא ךיוא יוו ,לגניי קירעינצפופ א
 בָאה ךיא .ןיילק וצ nya ןענעז ייז לייוו ,ןגָארט טנָאקעג טשינ בָאה'כ
 .םערָא ןרעטנוא ןגָארטעג ןכַאוו עכעלטע ייז

 PR טנגעגַאב קילעפוצ ךיא באה ,םורַא געט ףלעווצ-ןעצ א זיא
 טימ רעהַא ןעמוקעגנָא זיא רע .רעטָאפ ןיימ ואנעקריב-ץיוושיוא רעגַאל
 םיא TD .ָאטעג רעוואלמ ND טרָאּפסנַארט ַא טימ ,רעירפ ןכָאװ ANB א
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 -סעווש ןוא רעטומ ןיימ זַא ,קיטייווצרַאה ןיימ וצ ,טסנוורעד ךיז ךיא באה
ayyךיילג ןעגנַאגעג טרָאּפסנַארט ןופ ןענעז  PRטלָאמעד .רעמַאקזַאג  

 -ןרעדָאמ יד ןיא ,רעטעפש יװ ,ןעמוקעגראפ VW ןזַאגרַאפ סאד זיא
 יד טָאה ןעמ .ןפוא ןוויטימירפ א ףיוא [AN ,סעירָאטַאמערק עטיובעג

 עריא ONT ,עטַאכ רעשיפרַאד ,רעניילק א PR ןבירטעגניירַא תונברק

 "עגניירַא גנונפע ןא PWT ןוא טפַאלקרַאפ ןעוועג ןענעז רעטצנעפ-ןריט

 טנערברַאּפ סננמ-רב יד ןעמ טָאה ,גנוזאגראפ רעד ךאנ .זַאג םעד טזָאל
 .1943 רָאי ןזיב ןזַאגרַאפ ןעמ טגעלפ ױזַא .סנבורג עלעיצעּפס ןיא

 ןיא .19 קָאלב ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא טרָאּפסנַארט רעזדנוא
 רעבָא .ןטעברַא WAND PD טריפעגסיורַא VW TINK ןעמ טָאה בייהנַא

 -עדיישרַאפ I טּפעלשעג גָאט ןדעי זדנוא טָאה'מ .טזָאלעג טשינ ךיוא ןעור
 יז .םוקמוא -- טײדַאב טָאה טעברַא יד .אפוג רעגַאל PR ןטעברַא ענ
 TR דמַאז ,לגיצ ןפעלש ,ָאּפמעט IDA א ןיא ןפיול ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ןופ סָאּפַאק יד -- ןגָאלשעג ןוא טגָאיעג ןעמ טָאה ייברעד .ןכיילגסעד

 ,טעברַא רעדעי ךָאנ .רערעדנַא רעד ןופ -- רענעמ- .ס.ס PK ,טייז ןייא
 ןענעז ךעלגעט-גָאט .ןרָאװעג רענעלק רעטעברַא יד ןופ Oxy יד זיא
 רעד ןופ זיא ,געט עכעלטע ND ךשמ PK .ןשטנעמ ךס א ןברָאטשעג

 .עטלייצעג ™ רעמ טשינ ןבילבעג עפורג רעצנַאג
 ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא עּפורג רעניילק ַא טימ ךיא ןיב ךאנרעד

 ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנילטפעה עיינ טימ קָאלב רעיינ א -- 26 קָאלב

 | .רעטרע
 -ַאב עטרעיומעג PD ןענַאטשַאב זיא ואנעקריב רעגאל רעטלא רעד

 ירַאפ MN TDS רעמ ןעוועג ןענעז ייז .עטיובעג וויטימירפ רעייז ,ןקַאר

 PR AST PR .טיינשעגניירַא PK טנגערעגניירַא ייז ןיא טָאה'ס ,טכַאמ
 רעכלעוו ,ואנעקריב רעגַאל םעיינ סעד ןענעפערעד ןזיב ,ןטלאהעגסיוא םיא

 -ץלָאה ND ןענַאטשַאב זיא ןוא ןטלַא םענופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז טָאה
 קָאלב זיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .1943 YY ךרעב ןעוועג זיא OST .ןקאראב

 דנַארפ ַא ןופ דיי רעשיליופ א ןעוועג זיא רעטסטלע-קַאלב .16 רעמונ

 OAK“ םיא ךרוד PA ךיא .יטלושז ןעמָאנ ןטימ ,טרָאּפסנַארט ןשיזיוצ

 -רעד ANT PR OST עיצקנופ א ,רעבײרש-קָאלב ןראפ ןרָאװעג ןבילקעג

 .טייצ ערעגנעל x טליפ

 ןעוועג ןענעז םיריסא ענייז :רעשיפיצעפס ַא ןעוועג זיא קָאלב רעזדנוא

 -ַארט יד ןעוועג עגַאל רעייז זיא ץיוושיוא רעגַאל ןיא ,ןדיי עשיכירג
 -- שיכירג רעסיוא ,ךַארּפש DW ןייק טשרעהַאב טשינ ןבָאה ייז .עטסשיג

DKןעוועג ןענעז קָאלב םעד זיא .ןענַאטשרַאפ טשינ רענייק טָאה שיכירג  
 AND“ ןענעז טּפָא רעייז .זקַאלַאפ -- עקירעביא יד .ןדיי עשיכירג 1500 ךרעב
 OST ןוא ,ערעווש א nya זיא טעברא יד לייוו ,סעיצקעלעס ןעמוקעג

 | .ןברַאטש DIY רָאנ -- ןסע
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 ןטימ רעכערברַאפ א ,רעטסטלע-קַאלב רעיינ א ןעמוקעג זיא ךאנרעד

 ARD“ זיא קָאלב רעזדנוא PX .עיזעלש ןופ קַאלָאּפ x ,יקסלעבַאז ןעמַאנ

 רעטקַאד-רעגַאל רעטמירַאב רעד יז טָאה טריפעג .עיצקעלעס ַא ןעמוקעג

 טָאה רע ןוא ןעגנַאגעגכרוד ON רַאפ ןענעז ,עטעקַאנ ,םיריסא יד .ַאריט

 Dy DAD רעוו PK טביילב'ט AYN טמיטשַאב ןכייצ-רעגניפ ַא טימ

 .ןזַאגרַאפ

 קעטָאטרַאק יד Pr ייב טַאהעג בָאה ,רעביירש-קַאלב רעד יוו ,ךיא

 ןענעז סָאװ םיריסא ענעי .קָאלב ןופ ןעגנילטפעה עטכַארבעגמוא יד ןופ

 טזומעג סעטרַאק ערעייז IN VAN ,ןזַאגרַאפ OW ןרָאװעג טמיטשַאב

 עיצקעלעס יד זעוו .ןרידיווער DY טַארעּפעס TORT ןוא ןעמענסיורַא ךיילג

 סעטרַאק יד טלייצעג רעטסטלעיקָאלב רעד טָאה ,טקידנערַאפ ןעוועג זיא

 ןדלעמ וצ זעוועג זיא טכילפ ןיימ .ןזַאגרַאפ םוצ עטריטקעלעס יד ןופ

 ןופ עבוטשביירש"טפיוה רעד ןיא ,ןזַאגרַאפ DY ןרעמונ עטריטקעלעס יד

 ךרעב ןעמונעג סױרַא PR ASM ,סעטרַאק יד טימ PAN קידנעייג .רעגַאל

Paטרעדנוה  PKןדלָאמעג ליפ ױזַא טימ ןוא -- ךיז ייב טקעטשראפ  

 ?DIN סע לפיוו ןעװעטַאר :רעטושפ ַא ןעוועג זיא Sy ןיימ .רעקינייוו

 UST .טשינ טמיטש לָאצ יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעפש .ךיז

 טָאה ONT !"ץרסמ ריד ייג ךיא, ;טָארדעג רעטסטלע-קַאלב רעד רימ

 ןטָארד יד וצ טנעָאנ טפעלשעגוצ םיא ךיא באה .טיוט ןיימ -- ןסייהעג

 ביוא ,ןטָארד יד ףיוא ןקידנע yma ןלעוו רימ זַא ,טנרָאװעג םיא ןוא

 םעד PR :סנ א ןעשעג זיא טלָאמעד .הריסמ יד ןריזילאער טעוו רע
 זיא OST .ענרַאפ ךָאנ עטסטלע-קַאלב יד ןפורעג ןעמ טָאה טנעמַאמ

 ND Woody ןכרוד טריזינַאגרָא ,סעװָאקָאלב ןופ גנולמַאזרַאפ אזא זעוועג

 רעכלעוו ,ןליופ ןופ שטיידסקלַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .שינַאד ,רעגַאל

 -סלעבאז טָאה .ןכַאז ענעדיישרַאפ ןגעוו טריאּורטסניא סעווַאקַאלב יד טָאה

 -ַארעג ךימ טָאה סאד .ענרַאפ ךָאנ ןפָאלעג ןוא טזַאלעגרעביא ךימ יק

 .ןעגנַאגעג טשינ TRA DY ןענעז ןדיו עשיכירג טרעדנוה ךרעב יד .טעוועט

3 

 לָאז PR ,עיזַאטנַאפ א טליּפשעצ רימ ןיא Pr טָאה זייווכעלסיב

 זעוועג טשינ OST זיא שיטערַאעט .םוניהג ןקיזָאד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז
 טימ טלעטשעגנייא ןעוועג זיא רעגַאל םענופ עיצַאזינַאגרָא יד : ךעלגעמ
 -- YAK .ָאטשינ זיא טרָאד DD געווסיוא ןייק LX ,םעטסיס ןטריניפַאר ַאזַא

PRטלעוו רעד ראפ ןעגנערבסיורַא זומ ךיא !זומ  ONTטסייוו יז סָאװ  
 ND יובפיוא ןכָאנ .רעגַאל-גנוטכינרַאפ םעד PR ראפ טמוק'ס יוו ,טשינ
 ןעמונעגנָא גנוטכינרַאפ יד טָאה ,ואנעקריב PR סעירָאטַאמערק עיינ ריפ

 .םענרַאפ ןקיזיר א
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 וו ןטכַארט ןרעטכינ םוצ ןעגנַאגעגרעביא PR ןיב עיזַאטנַאפ ןופ
 .יוודניא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז טייצ רעד ןיא .ןריזילַאער וצ ךאז יד
 טשינ ןרעױדַאב oy ,ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןפױלטנַא וצ ןווּורּפ עלעוד
 -קָאלב ךיוא ,גרעבנעזָאר ןוא רעלצעוו ,םירבח עניימ ייווצ .ןבעגעגנייא
 א ןעמונעגרעטנוא ןבָאה ,ןדיי עשיקַאווַאלס ,ואנעקריב PR סרעביירש

IY TBךיא .1944 לירּפַא ןט7 םעד ןפיולטנַא  ANTיירגוצ ערעייז ןופ - 
 TIX טנַאה רענעגייא ףיוא טכַאמעג ONT TART ייז .טסּוװעג טשינ ןעגנוט
 טָאה ,ןפױלטנַא I ןרעייז ווורפ םענעגנולעג ןכָאנ .םייהעג גנערטש
 יד ןופ ןפורוצּפָא ךיילג ןליופַאב גרעבנעצרַאווש טַאדנעמָאק-רעגַאל רעד
 ןיא ןעװעג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,רעבײרש-רעגַאל עשידיי יד סעיצקנופ
 ןטעברַא טקישעג ןוא ןפורעגּפָא ןעמ טָאה ךימ ךיוא .ןקָאלב ענעדיישרַאפ

PRָאדנַאמָאק-ןסיוא ןַא , AN]ןטעברַא ראי א רעביא  DONיירש-קָאלב - 
 זיא טעברַא יד רעבָא ,ןעגנוגנידַאב ערעטכייל טַאהעג בָאה'כ ּוװ ,רעב
 ןעמ טָאה ,תועט ןטסנעלק ַא IND .חנכס רעסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 יו ,רעמַאקיזַאג PR טקישעג רעביירש םעד

 ANT TD“ טרָאּפסנַארט א ןרָאװעג טכַארבעג זיא PRIA רעזדנוא זיא
 ןרָארוקָארּפ ,ןריציפֶא עשיליופ ןופ ןענַאטשַאב זיא רע .קַאיװַאּפ רעוועש

PKעקיזָאד יד .רעטכיר  Yaרעד ןעמונעגרעביא טָאה  ND NPP 
 וצ PW טָאה רע .רעכערברַאפ רעטמירַאב ַא ,יקצישזור םַאדַא ,עיזעלש
 םיאטח ענייז PS ןשַאוווצנייר ךיז ,יבילַא לקיטש א טכוזעג טייצ רענעי

PKץיוושיוא  PKעכעלטע ןופ ךשמ  UN ANרימ טָאה ןױשרַאּפ רעד  
 ךיא זַא ,קידנרעכיזרַאפ ,ָאדנַאמָאק זייז ןיא ןטעברַא ןייג וצ טגיילעגרַאּפ
 טָאה עיציזָאּפָארּפ יד .ןעניוש ךימ טעוו רע ,ןטעברַא רעווש טשינ לעוו
 ןיימ ןופ ןפורעגּפָא ךימ טָאה ןעמ רעדייא לייוו ,טליפשעגוצ רעייז רימ
 ,ןפיולטנַא לייוו ,ןגָאזּפָא ךיז טלָאװעג TOR ךיא ANT ,עיצקנופ-רעביירש
 ןיוש רימ ANT ךיא .טייקכעלגעמ ןייק ָאטשינ זיא ,רעביירש א קידנעייז
 ןײטשנרָאב רבח ןיימ ,ןפיולטנַא םוצ רבח X טכוזעגסיוא טַאהעג וליפַא
 זיא ,ָאדנַאמָאק-ןסיוא רעד ןיא ןייגסיורא ןיימ AXP רעבָא ,קסנָאלּפ ןופ
 -רעדנָאז עיינ ַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא'ס ןוא עיצקעלעס ַא ןעמוקעגרָאפ
 ייז TX סעירָאטַאמערק יד PX טקעריד טעברַאעג טָאה סָאװ ,ָאדנַאמָאק
 וצ טייצ TD ןעמ טָאה רעבירעד .םיטרפ עמייהעג ךס א טסווועג ןבָאה
 ,ןרעױדַאב ןסיורג DY .עיינ א ןריטקעלעס ןוא ןטכינרַאפ טזומעג יז טייצ
 טזומעג ךיא בָאה .ןײטשנרָאב רבח זיימ ךיוא ןלַאפעגניירַא ריא PK זיא

mnןרעדנע ןַאלּפ . 
 םעד ךָאנ ,יקצישזור ָאּפַאק ןטימ סעומש ןעמיטניא ןַא ןיא ,לָאמ ןייא

 טָאה רע IX ,טייוו ױזַא טרעדנעעג ךיז טָאה רע TX טקרעמַאב בָאה ךיא יוו
 TX ,טגָאזעג םיא PR באה ,ןעגנילטפעה ךס א ןפלעה וצ ןביוהעגנַא

 ליוו ןוא ,ןבעל ןביילב וצ טכיזסיוא םוש ןייק טשינ ךיא באה ,דיי ַא יו
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 ןעמונעגנָא VST רע .ןפלעה רימ לָאז רע ,םיא טעב ןוא —  ןפיולטנַא
 סָאד .ןעמַאזוצ ןפיולטנַא ןלָאז רימ טגיילעגרַאפ רעבָא ,עיציזַאּפָארּפ ןיימ

 ,ןעוועג דשוח טשינ ANT PK שטָאכ ,ןעמעננָא טנָאקעג טשינ PR בָאה
ONT IXזיא  TT TDרעכערברַאפ ַא זיא רע םגה ,עיצַאקָאװָארּפ ַא טייז , 

 ןופרעד ON ANT PR .ןסיוועג Tr ףיוא סנבעל רעטנזיוט טָאה סָאװ
 ,ןסעומש געט עכעלטע ךָאנ ,טנעמוגרַא רעטסקרַאטש ןיימ .טדערעגּפָא
 ַא סופ TR טימ ,דילָאווניא IX יו זַא ,טגייצרעביא ךעלדנע OX טָאה
 ףיוא ,טגערפעג ךימ טָאה רע .ןענעקרעד םוטעמוא OX ןעמ טעוו ,עזעטַארפ

 OX AST ךיא .ןפיולטנַא וצ ראפ pr לעטש PR ןפוא IX ראפ סאוו
 :טכַארטעגכרוד ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןַאלּפ ןיימ טלעטשעגראפ

WINK =עירָאטירעט רעד ףיוא ,ןבורגדמַאז יד ןיא רעקנוב א  MW 
 -- געט יירד ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןענָאק לָאז ןעמ ,ָאדנַאמָאק ןייז טעברַא סע
 .ןפיולטנַא טרָאד PD ךָאנרעד ןוא

 SB“ ,ָאדנַאמָאק ןייז PD ןעגנילטפעה ייווצ טמיטשַאב UAT יקצישזור
 וצ טסגוועג ןבָאה ייז .רעקנוב םעד ןעיוב ןפלעה ןלָאז עכלעוו ,ןקאיל

 Dyn ,ןעגנולעג טעוו ךאז יד INK :טיירגעגוצ טרעוו רעקנוב רעד סָאװ
 -עטשאב ןבָאה רימ זַא .ןפױלטנַא וצ רעקנוב םעד ןצונסיוא ייז ךיוא
 טימ ןבורגדמַאז יד וצ ןרָאפ טירדעבלַאז רימ ןגעלפ ,ןַאלּפ םעד טקיט
 רענייק .ָאדנַאמָאק-יוב רעד רַאפ דמַאז ןריפ טרָאד ןופ ןוא סעקטענָאגַאװ
 ןבָארגעג רימ ןבָאה סעזָאּפ עניילק יד תעב .יירד זדנוא רעסיוא ,טשינ
 wisp ןלָאזס ןכלעוו ןיא ,בורג א ןייז טלָאזעג טָאה ONT .רעקנוב םעד
 -וצרעטנוא ,רעטערב ןגרָאזַאב טפרַאדעג טָאה'מ .ןשטנעמ ייווצ ןיירַא
 -עג ןעמ טָאה ןעיוב DX .ןטישּפָארַא טשינ Pr לָאז סע דמַאז סאד ןציטש

VIN?טלָאמעד רָאנ , whםורא  UNAרַאפרעד .ןזיוועג טשינ רענייק ךיז  
 רעד DIX ןענַאטשעג זיא רעטירד רעד ןוא ייוצ רָאנ טיובעג ןבָאה

KNריז זזייוו סע יצ  vwןשטייד ןייק . PW OMTזגעלפ עטיובעגפיוא  
 .געט 15 טרעיודעג טָאה רעקנוב םעד ןעיובפיוא ONT .ןריקסַאמרַאפ רימ

 -ַארַאב א ןטלַאהעגּפָא יקצישזור ַאּפַאק רעד ןוא ךיא ןבָאה טציא
 טעוו סָאװ ןטייווצ םעד ןגעוו ןוא ןפיולטנַא YD עטַאד רעד זגעוו גנוט
 רעוו ןגָאז םיא לָאז PR ,טרעדַאפעג טָאה רע .רימ טימ ןעמַאזוצ ןפיול

 ןגיילוצרָאפ ןלַאפעגנייא רימ זיא .ןריטּפעצקַא לָאז רע ,רעטייווצ רעד זיא
 םעד -- עיצקנופ ַא ףיוא ןעוועג ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןדיי ןקיצנייא םעד
 -פערק K ךָאנ וצרעד ,דיי רעשיקַאװָאלס א .ןיזאר ,24 peda ןופ ןטסטלע

 -עווש ענעדיישרַאפ טימ ןבעג הצע ןַא ןענָאק ךיז טעוו ONT ,ןַאמ רעקיט
 טדערעגנעמַאזוצ םיא טימ ךיז בָאה ךיא ,ןכַאמ ךיז ןענַאק סָאװ ,ןטייקיר

TXרעפטנע ןלענש ַא טרעדַאפעג , SoMטשינ ןוורענ עניימ ןלעוו גנַאל  
 .טכענ עצנַאג טשינ ףָאלש ךיא .טײקטנַאּפשעג יד ןטלַאהסיוא ןענָאק

 טָאה ןבעל ןיימ .ןבעל ןיימ ןעוועטַאר זיא זיולב ןעגנַאגעג טשינ זיא'ס
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 טאחעג ןיוש באה PR .טַאהעג טשינ גנוטיידַאב DW ןייק רימ ראפ ןיוש
 טימ ךיז ANTVD סָאװ ,רעטָאפ ןיימ ךיוא ,החפשמ עצנַאג ןיימ ןריולרַאפ

DNטנגעגַאב  PXץיוושיוא . PRטעברַא רעד ןופ רע זיא גָאט א םענייא  
 -עג זיא רימ רעבָא .ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא רע ,ןעמוקעג קירוצ טשינ
 עשטייד יד קינייוועניא ןופ PAW טסייוו ONT רענייא MIX ,םעד ןיא ןעגנַאג
 ןעגנערבסיורַא PX לָאז ,ןשטנעמ ןענערבראפ ןוא ןזאגראפ ND קינכעט

ANSתמא םעד טלעוו רעד  PNואנעקריב-ץיוושיוא . 

4 

 ךיז טניפעג ,עיזַאטנַאפ ןעוועג קירוצ טייצ ַא טימ זיא סָאװ סאד
 ןעניזַאר ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןכָאנ .גנוריזילאער ND עידַאטס PK טציא
 עטַאד יד טמיטשַאב ןבָאה רימ .המכסה ןייז ןבעגעג רע טָאה ,ןַאלּפ םעד
 -עצקַא ךיוא זיא עטַאד יד .1944 יַאמ ןטס27 םעד ,תבש :ןפױלטנַא וצ
 IX ,ןעניזַאר טגָאזעג ANT PR .יקצישזור ָאּפַאק ןכרוד ןרָאװעג טריטפ
 ,(רעקנוב םעד זעיוב ןפלָאהעג רימ ןבָאה סָאװ) ןעגנילטפעה ייווצ יד
 רעטמיטשאב רעד וצ גנוגרָאזַאב-רעסַאװ רעד ייב TARTS םיא ןלעוו
 ךיוא בָאה'כ .ןייז ןיוש לעוו ךיא ּוװ ,רעקנוב Dy ןריפ OX ןוא העש
 ,ןפױלטנַא ןופ ןימרעט ןראפ געט 3 IN ,ןיקצישזור טימ טסעומשעגּפָא
 רָאנ ,ָאדנַאמָאק ןייז PK ןטעברַא טשינ טייקיטכיזרָאפ בילוצ PR לָאז
 ,אציבשזעיוו ןאפעטס ןעוועג זיא אפאק ריא OND ,רעקידתונכש רעד זיא
 .ואנעקריב PR רעדרעמ עטסטמיראב יד PD רענייא

VKגָאט רעד ןעמוקעג זיא . NAWארטנאק ןעמ טָאה גָאטימכָאנ 2 - 
 -רעד ךיז ךיא באה ,לָארטנָאק ןכָאנ ךוילג .רעטעברַא Oxy יד טריל
 ןטרַאװּפָא טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ייוצ יד PR רעקנוב םוצ טרעטנענ
 .גנוגרָאזרַאפ-רעסַאװ רעד ןופ עדייבעג רעד וצ קעװַא ןענעז ,ןעניזַאר
 סױרַא טמוק ןיזַאר יוו ,ןעזעג סנטייוו רעד ןופ ךיא בָאה רעטעפש לסיב א

NDרעגַאל  PKןבָאה סָאװ ייווצ יד וצ ךיז טרעטנענרעד  DXעגּפָא - 
 ,ןענַאזעניבמַאק יד ןָאטעגנָא TART רימ .רעקנוב Dy טריפעגוצ NK טרַאוװ
 ןופ ןבָאה ןעגנילטפעה ייווצ יד .רעקנוב ןיא טיירגעגוצ בָאה'כ עכלעוו

TANKדמָאז טימ ןטָאשרַאפ . 

PRרעסַאװ לפעט א טיירגרַאפ ךיוא ךיא באה רעקנוב  TKייווצ  
 קעד א טימ ,ענמורט ןימ א שיטקַאפ ןעוועג זיא רעקנוב רעד .טיורב
 רעד .ךיז ןריר טשינ ,ןגיל טנַָאקעג רָאנ ןעמ טָאה טרָאד .ןביוא ןופ
 זכלעוו ררוד ,לדער רַאבעז טשינ טעמכ ,ןיילק ַא טַאהעג טָאה קעדוצ
 טרַאװעג ןוא ןגעלעג ןענעז רימ .ןעמעטָא DIY טפול ןעגנירדעגניירַא זיא'ס

 ,סָאדנַאמָאק יד ןופ לָארטנָאק יד ןעמוקרָאפ טעוו'ס wn ,רעגייז & 4 זיב
 .טמיטש ONY רעייז יצ

 טײדַאב טָאה סָאװ ,ענעריס עטשרע יד טרעהרעד ךיז טָאה ריפ ךָאנ
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IXגנוכוז יד ןָא ךיז טבייה סע .םרַאלַא  NDןבָאה רימ .ןלעפ סָאװ יד  

 זא ,סָאד טסייה ,ןפייפעצ רעדיוו ךיז טעוו ענעריס יד ביוא IX ,טסגוועג
 PR ןעמוקרָאפ טשרע טעוו ONT רעבָא .טלעפ ןיזַאר זַא ןיוש ןסייוו ייז
 -רעסיוא יד ןופ קירוצ ןעמוק סָאדנַאמָאק יד WN ,לעּפַא םייב ,טנווא
 ,ןטעברַא עכעל

 .ןעמעטָא my vad סיוא טלעפ סע זַא ,רימ ןליפרעד םוצולּפ ךָאנ
 א טימ ןָאטעג רעוו סע טָאה ?ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ לרער סָאד זיא יצ

 רימ יצ ,טסייוו AYN !טכענ ןוא געט 3 ןטלַאהסיוא NT ןזומ רימ ? הנווכ
 | .ןטלַאהסױא טייצ עגנַאל XIX ןלעוו

 רימ .ןעניזאר בילוצ -- םרַאלַא ןטייווצ ןפיוא ןטרַאװ ןוא ןגיל רימ
 ןוא טעברַא רעד ןופ קירוצ ךיז ןרעק סָאדנַאמָאק יד יוו ,טרעהעג ןבָאה
 טרעה דרע רעד רעטנוא ,ענדָאמ "!רעלענש ,םָאל .םָאל , ןעיירשעג יד
 SST ןוא -- ןעמוקעגרָאפ זיא לעּפַא רעד .ןסיורד ןיא MN רעסעב ןעמ
 טמוק טציא .ןעזעגסיורַאפ ןבָאה רימ יוו יונעג ,ענעריס יד PT טפייפעצ
 ערעדנַא TD טייל-.ס.ס טגנערב ןעמ .ןכוז PD עיצקַא YON יד רָאפ טרָאד
 ןקילייטאב עטסטלע-קָאלב ןוא סָאּפַאק יד ךיוא .טניה ערעייז טימ ,רעטרע
 טוג א ןַארַאפ זיא טניה יד ןגעק ,בגא .רעטרע עלַא טוג ןענעק ייז ,ךיז
 טפרַאדַאב םיא ןעמ טָאה ,רעקנוב םעד ןטישרַאפ ןכָאנ .ןיטנעפרעט : לטימ
 PR ראפ טמוק גנוכוז יד זַא ,רימ ןרעה טציא .ןיטנעפרעט טימ ןסיגַאב
 ןרעה רימ .טנעָאנ וצ טשינ ןעמוק ייז רעבָא ,רעקנוב רעזדנוא זופ ןָאיַאר
 DIST אי טָאה'מ IX ,סע טסייה .סנטייוורעד ND רעבָא ,טניה יד ןליב
 רעוו טָאהס TX ,דשח רעד קעװַא ןיוש טלַאפ .ןיטנעּפרעט ןסָאגעגנָא
 .לרער-טפול סָאד טפַאטשרַאפ

 וטנעמַאמ ענעי PR PR -- ךרודַא זיא ןעגנוכוז עילַאװכ עטשרע יד
 טרעהעג שוריפב INT ןבָאה רימ .ןענוז ןופ ןײגּפָארַא טנָאקעג ןעמ טָאה
 ןזומ ייז זַא ,ןעיירשעג יד רעסיוא ,ןעיירעלדיז ןוא תוללק עשישטייד
 ...ןּפַאכ זדנוא

ONTןכוז  ONTםעד קיטנוז ,ירפ רעד ןיא .טכַאנ עצנַאג א טרעיודעג  
 וצ טכַארט א טייצ יד ןעמוקעג .ןכוז וצ טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ,ןטס8
 תוחוכ IS ןעוועג טציא ןענעז רימ .רעקנוב ןופ ןײגסױרַא WK יוו ,ןבעג
 -רַאפ רעבָא .טפול px לגנאמ םענופ ןוא ןגיל ןכעלגעוואבמוא םעד ןופ
 .טכַאנײב IND ןעמ זומ רעקנוב םעד זזָאל

 ,קעד יד ןביוהעגפיוא רימ ןבָאה ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס רָאנ יוו
 טשינ ןבָאה רימ לייוו ,ימ עכעלנייוועגרעסיוא טימ ןעמוקעגנָא זיא סאו
 ןתעב .דמַאז םענעטָאשעגנָא םענופ יז ןעײרּפַאב וצ חוכ Mp טאהעג
 ONT PK ןסָאגעגסױא רעסַאוו ONT PT טָאה ,דמַאז סאד זעלסיירטפא
 ףיוא ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה רעטערב יד .ןעגנַאגעג ןרױלרַאפ זיא טיורב
 ןטימ רענייא ךיז טנגעזעג ,ןקיטש ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ןוא זדנוא
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 ..רעטעמתחעג א זיא לרוג רעזדנוא -- ןרעדנַא
 -סיורָא בָאה PR WIN רעגניפ רעד :סנ ַא ןעשעג זיא אד רָאנ

 ןגעלעג ךאנ wo זיא .טפול יד טריפשרעד טָאה ,ןסיורד PR טקעטשעג
 אלימב Tw זיא רעקנוב רעד :ןסָאלשַאב טָאה'מ PA ,טייצ קיטש ַא
 טזומעג רימ ןבָאה ןסיורד PX .ןענַאד ןופ סױרַא ןזומ רימ -- ןלַאפעגנייא
 טרוכישראפ ןעוועג wo זיא ױזַא ,ןטונימ עגנַאל דרע רעד ףױא ןגיל
 ןגָארטּפָא ךיז ןטסלענשמַא יוו רעבָא ףרַאד ןעמ .טפול רעשירפ רעד ןופ
 .ןפלעהוצ זדנוא טעוו ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ עטכידעג יד .ןענַאד ןופ
 .ןראטקעלפער יד ןופ ןײשּפָא םעד ןעמ טעז טייז רעקניל רעד ןופ רָאנ
 ,ליטש ןדרייר רימ .רבח ןיימ ןענופעג םיוק ךיא בָאה שינרעטצניפ רעד ןיא

OX ANT PRןפלָאהעג  WTרעד ראפ ןריפ ןעמונעג ןוא ןלעטשפיוא  
 -פיוא עטסקידרקיע יד רָאנ .טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא ayy רעד .טנַאה
 יד ןשיווצ געוו םעד ךיוב ןפיוא ןכירקכרודַא -- ןעוועג זיא טציא עבַאג
 ןענעז טינשּפָא ןייא .רעטעמ 500--400 ַא ןופ קחרמ א ,סמערוט ייווצ
 ןרעהרעד םוצולפ .טנעה יד ייב ןטלַאהעג ךיז רָאנ ,לַאמרָאנ ןעגנַאגעג רימ
 ךיז זגייל am .לקיצָאטָאמ ַא ןָא טמוק טייז רעטכער רעד ןופ יוו רימ
 ךיוא ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג ןעמ זיא ךָאנרעד .ןטרַאװ ןוא דרע רעד ףיוא
 עטפַאטשרַאפ ןוא ןייצ ענעסיברַאפ טימ .ךיוב ןפיוא ןקור ךיז ןביוהעגנא
 ..ןעשעג טעוו סע סָאװ ןעשעג לָאז -- ןרעיוא

USטרָאד ןופ וליפַא ןרעה רימ ,סמערוט יד וצ ךיז ןעמ טרעטנענרעד  
 טגַאוועג ךיא באה טייצ עסיוועג א ךָאנ DK רעטייוו ןכירק רימ .טסוה א
 יד ןופ ןרוטנָאק יד עזרעד PR -- קילב ַא ןּפַאכ ןוא ןעיירדוצמוא ךיז
 יצ ַא בָאה CPR .זדנוא רעטניה ןיוש ןענעז ייז ,סע טסייה .סמערוטירךַאװ
 .ןפיול זעמונעג ןוא ןעגנורפשעגפיוא עדייב ןענעז רימ ,רבח םעד ןבעגעג
 -- לסייוו יד טסילפ ןענַאד ןופ רעטעמָאליק עכעלטע זַא ,טסנוועג ANT ךיא
 .גנוטכיר רענעי ןיא ךיז ןזָאל רימ ןוא

 TANT רימ יוו טיירב ױזַא טשינרָאג זיא רע ,ךייט םוצ ןעמוקעגוצ
 ,רעסַאװ OST ןעמווושעגרעבירַא תוחוכ עטצעל יד טימ .טלעטשעגרַאפ ךיז
 yn עכלעוו ,ךיש ראפ א ריוא ןוא לרעגייז א ךייט ןיא ןריולרַאפ רָאנ

TANTרעטנוא רעד ןופ ןעמ טָאה .רעסָאוו ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ ןָאטעגסיוא - 
 .סיפ יד ןדנוברַאפ ךיז םעד טימ ןוא הרוחס ךעלקיטש ןסירעגּפָא שעוו

 .טמיוצעגמורַא זיא עכלעוו ,עיניל-ןַאב א ןייגכרודַא רעמ ףרַאד טציא
 רעווש טרעוו טנַאה עקניל יד ןוא WRIT יד ףיוא ןעגנעה ביילב ךיא
 ןקיטנייה WA ןוא -- ןעניר ףיוא טשינ טרעה טולב סָאד .טעדנּוװרַאפ
 זיא ןעמוקעגנָא ךעלדנע .טנַאה רעד ףיוא pro ַא ןבילבעג רימ זיא גָאט

 .טלעק TD עקידנרעטיצ ןוא עדימ ,עסַאנ ,עקירעגנוה -- דלַאװ ַא
 רעד PR IX JOO PK .טשינ TINK טעז רענייק ,טכַאנ רעבָא זיא'ס

 ךיז ןוא רעטעמָאליק 25 א טכַאמעגכרודַא רימ ןבָאה טכַאנ רעטשרע
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 גוו ,קעמלעכ NIST עשיכעשט סאד -- Dw ןטשרע Diy טרעטנענרעד
 MARS "PW עטמירַאב סיַאטַאב ND ןעגנולייטּפֶא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס

 -סיורַא ךיז טגַאוועג טשינ רימ TART ,גָאט ןעוועג Mw זיא'ס יוו ױזַא
 .דלַאוו םענופ ןרירוצ

 ,ןטכַארט רימ ןוא טנקורטעגסיוא ןיוש ןענעז ןענָאזעניבמָאק ערעזדנוא
IXסעפולס עשירטקעלע יד טימ קירב רעד וצ וצ טמוק זעמ רָאנ יוו , 

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעטעברַא עטשרמולכ יו ןײגכרודַא יז רימ ןלעוו
NK WI NWךיז ןלעטש רימ .גנוטכירנייא עשירטקעלע יד ןרילָארטנָאק  

 עקַאט טייג זדנוא ךיילג ,ךייה רעד זיא זקוק IS ןבייה ןוא BX טרָאד
PKרענעי ןופ ױו רימ ןעזרעד םוצולפ .ערטקעלע יד ןטכירַאפ וצ ןבעל  

 טָאה טציא ןפיולטנַא .ןטַאדלָאס עשטייד עפורג ַא IW טמוק קירב טייז

 KPT ןפרַאװ םיוק ,טַאהעג ארומ רָאנ ןבָאה רימ םגה ,ןיז ןייק טשינ
 no לָאר יד רעטייוו ןליפש רימ .סיפ ענעדנובעגמורַא יד ףיוא קילב
 TINK ףיוא Pr ןקוק רענלעז יד ,טנַאסערעטניא .ןטכירַאפ ONY ןרעטנָאמ
 ND גנוטכיר רעד ןיא ךיז ןזָאל רימ ןוא -- ייברַאפ ןעייג ייז ,םוא טשינ
 טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה רימ .זיוה ַא ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,דלַאװ ןטנעָאנ

 DIN רשפא 2485 טרָאד טמוק סָאװ :טריװרעסבָא PK סנטייוו רעד ןופ
 ךרעב : ךָאנ .רעסַאװ לפעט א טימ טיורב לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןקילגּפָא

 "מורַא PT UST OST“ ,יורפ א טקרעמַאב רימ ןבָאה ,ןקוקכָאנ ןופ העש ַא
 וצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא טומ טימ ןָא ךיז ןעמענ רימ .ףיוה ןיא טיירדעג

 טגערפ יז .ןקַארשרעד ךיז טָאה יז .יורפ עשיליופ א ןעוועג זיא ONT .ריא
 'גנאווצ רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא'מ IX ,ריא גָאז ריא .זעמוק רימ ןענַאװ ןופ
 :רעפטנע ריא .דנַאלשטייד ןופ טעברַא

 MD טייז ריא ..תוישעמ זייק ןלייצרעד טשינ ריא טפרַאד רימ —
 .ץיוושיוא ןופ ,טייוו טשינ ָאד

 ,ריא ייב ןטלַאהוצפיוא ךיז העדב טשינ טָאה'מ IX ,ןרעכיזרַאפ רימ
 .רעטייוו ןייג רימ ןלעוו -- ןעקנירט ןוא ןסעוצּפָא ןבעג רָאנ יז לָאז

 ,עשרַאוו YD -- טרָאד ןופ ,עקָארק ןייק ןעמוקוצנָא -- זיא ליצ רעזדנוא
 ץלַא ןבעגרעביא ייז PR ןשטנעמ ןופ ןסערדַא ךס א טַאהעג בָאה'כ וו

ONTטנַאקַאב זיא רימ  PDטיג יורפ יד .ץיוושיוא  TINKןוא ןסע וצ  
 םעד טוג טסייוו רע ,ןאמ ןפיוא ןטרַאוװּוצ ןלָאז רימ רָאפ וליפא טגייל

NK aynטשינ ןעמענ רימ .ןפלעהסיורַא טעוו  INבילוצ ,גַאלשראפ ריא  
 רימ .טלייאעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ רַאפרעד ךיוא ןוא יורטוצ PK לגנַאמ
 זיא קעווַא WA PX קנַאד X טימ Dow עכעלטניירפטסַאג יד ןזָאלרַאפ
 .דלַאוו ןופ גנוטכיר רעד

 .טייהנזעוונַא רעשישטייד ND ןרופש עקיטנעק ןעוועג ןענעז דלַאװ ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעדָא ןטַאדלַאס עשטייד ךיז ןענופעג אד ,טסייה'ס
 טימ רעמייב יד ןשיווצ ןעייג רימ .טרָא OST טזָאלרַאפ גנַאל טינ טשרע
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 ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאגעגּפָא רימ ןענעז ױזַא .טייקיטכיזרָאפ סיורג
 ןיילק א רימ ןקעדטנַא ָאד ךיוא .דלַאװ py ןטייוצ Dy ןעמוקעגנָא

 .רעטצנעפ ןכרוד קילב ַא ןּפַאכ ןוא שזארוק טימ ןָא ךיז ןעמענ רימ .לזייה
PKןענעז רימ זַא .יורפ עטלַא ןַא ןיילא טציז בוטש  PAYקינייוועניא , 

 רימ Tk ,ריא ןרעלקרעד ןכָאנ רעבָא ,ןקָארשרעד קרַאטש PT יז טָאה
 סעפע ןבעגעג יז טָאה ,ץרַאה ONT PT ןּפַאכרעד יו ,רעמ טשינ ןליוו
 יד Son ,ןטלַאהפיוא טשינ גנַאל pr ןלָאז רימ ןטעבעג PK ןסע וצ

 .רעטילימ זופ גנוגעווַאב עסיורג ַא ןָאיַאר ןיא ןעוועג זיא טכַאנ עטצעל
 גנוגעווַאב רעקרַאטש ַא ןגעוו דייר עריא .ןעמונעגוצ ןוז ריא WK טָאה'מ
 .גנוטכיר יד ןרעדנע וצ PAK זדנוא טָאה ,טנגעג רעד ןיא ןשטייד ןופ

PA PKןלָאז רימ רעכיילג זַא ,רבח ןיימ טימ םיכסמ  prןזָאל  mp 
 .ייקַאוואלס

5 

 רימ ןקרעמַאב גערב ןפיוא .לסייוו רעד ייב רעדיוו ןיוש ןענעז רימ
 רע ,םיא וצ ךיז ןדנעוו רימ .לפיש ןדנובעגוצ ַא ייב ,ןַאמרעגנוי א ןציז
 טשינ TANT רימ םגה ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןריפרעבירַא זדנוא לָאז
 DIAN ןיימ ףיוא טקרעמַאב .שיליופ םיא וצ PR ANT טדערעג .טלעג ןייק
 ךיא .ןריפרעבירַא ןרַאפ ןעמענ וצ סָאד טיירג רע זיא ,לרעגייז א טנַאה
 רענייא לייוו ,ךיש ראפ א םעד וצ ןבעג ףרַאד רע רָאנ ,םיכסמ ןיכ
 זעגניד גנַאל ַא ךָאנ .סעטַאמש טימ סיפ יד טלקיוועגמורַא טייג זדנוא ןופ
 קעווַא רע טיג ,גערב ןטייווצ ןפיוא טריפעגרעבירַא .םיכסמ רע זיא ,ךיז
 ןרעטנענרעד ךיז ױזַא יוו ,עיצַאמרָאפניא עקיטכיוו א ךיוא ןוא ךיש ענייז
 .ץענערג רעשיקַאוואלסַאבעשט רעד וצ

 טעזרעד טכַאנרַאפ PK TORN PR גָאט ןצנַאג ַא רעדיוו ןעייג רימ
 ערעטלע IX ץלָאה טקַאה ןסיורד PR .עטַאכ עשירעיופ עמאזנייא IX ןעמ
 ONT ןקַאהעצ ןפלעה ריא לָאז'מ רָאנ ,ןסע ןבעג וצ טיירג זיא יז .יורפ
 ןרעג ןעמענ רימ .טפאשטריוו-בוטש רעד PX ןָאט סעפע ךָאנ ןוא ץלאה
 ,ּפוז עמערַאװו רעלעט ַא וצ ןעוועג הכוז רַאפרעד ןוא גנודנעוו ריא וא
 .ןסעגעג טשינ גנַאל זיוש ןבָאה רימ עכלעוו

 ץענערג ןזיב .געוו ןרעטייוו ןיא ךיז ןעמ טזָאל תוחוכ עשירפ טימ
 טשינ זיא ,קחרמ XIX ןייג וצ .רעטעמַאליק 60--50 ַא ךָאנ רימ ןבָאה

 YOUN רימ םגה ,ןַאב יד ןצונסיוא ןסילשַאב רימ .תוחוכ ערעזדנוא ראפ
 רעניילק א ףיוא IX ןעמוק רימ .ןדנוברַאפ זיא סאד ןרַאפעג לפיוו טימ
 זַא ,זדנוא טרעלקרעד ייז ןופ רענייא .ןשטנעמ קינייוו טימ ,עיצאטס-ןאב
 ,םורא העש עבלַאה א זיא רָאנ ,גנוגעוואב עכַאװש ַא זיא ןענַאד ןופ
 וו VAST עקַאט ,גרַאטדיוואנ ןייק טרָאפ סָאװ גוצ א ןעמוקנַא ףרַאד
 רימ ןבָאה ןטעליב ןפיוק וצ ףיוא טלעג IX ,ןָאט ONT IND .ןפרַאד רימ
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 -רעביא ןענעז ןענַאב עלַא זַא ,טרעלקרעד קַאלָאּפ רעבלעז רעד .טשינ

 KU ןייז ךיוא ןָאק'ס TX יוזא ,רעכעד יד ףיוא ןרָאפ ןשטנעמ ,טלופ

 ןעמ ,לַאזקָאװ םעניא PAX זעייג רימ .ןריקיזיר רימ ןלעוו .אלימ .טעליב

 ןקידנעמוקנָא םענופ שיור םעד טרעה זעמ זיב ,טעזָאלק ןיא ךיז טכאמראפ

 ,סעלַארּוג יד טימ טקַאּפעג ןענעז ןענָאגַאװ עלַא ,סױרַא ןעייג רימ .גוצ

oxnטיול ,ןענעקרעד וצ טכייל זיא ייז .ןליופ ןופ טנגעג רעד זיא ןעניּווו  

 .רעכעד יד ףיוא ךיוא ןציז ןשטנעמ ךס א .גנודיילק רעקיטראנגייא רעד

 WY רעד ..ךַאד ןפיוא ףױרַא ךיז ןעמוקַאב ןוא גנַאל טשינ ןרעלק רימ

 .טמעטָאעגּפָא רעטכייל ןבָאה רימ -- טרָא ןופ טרור

 ַא וצ טרעטנענרעד ךיז גוצ רעד טָאה ,רעטעמַאליק 20 א ןרָאפעגּפָא

 ןָארעּפ רעד זַא ,ןעזרעד סנטייוו רעד ND ןבָאה רימ .עיצַאטס רעניילק

 OST ,ןייטש ןבילבעג זיא גוצ רעד .רעטילימ שישטייד טימ טלעטשַאב זיא

 ןעוועג זיא קנאדעג רעטשרע רעזדנוא .טלגנירעגמורַא םיא טָאה רעטילימ

 PR .ןעגנַאגעגסױרַא טשינ גוצ ןופ זיא רענייק .זדנוא ןעמ טניימ סָאד —

 ,עגַארפ רעד טימ IRWIN ,ןכש ןיימ וצ ןדנַאוועג שיליופ ףיוא ךיז בָאה

ONTרעטרעפ & טשרע .טרעפטנעעג טשינ רע טָאה ,רעטילימ סָאד ָאד טכוז  

 וצ גוצ רעד וצ טרָאפ אד זַא ,עגַארפ ןיימ ףיוא הבושת ַא ןבעגעג טָאה

 רעטילימ ONT .ןעווערעקסיוא ןענעק ךיז ידכ ,עיצַאטס-ןֶאב רעשישטייד א

 זיא ןייטש א .ןײגּפָארַא טשינ םיא ןופ לָאז רענייק זַא ,גוצ םעד טכאוואב

 .רעצרעה יד ןופ SON זדנוא

 PR ןרָאפעג VY רעד זיא ,םורַא טונימ 10—15 PR ,ךעלקריוו ןוא

 זיאס ,עיצאטס רעד רַאפ רעטעמַאליק 6 ַא .גרַאטיווַאנ וצ גנוטכיר רעד

mwןעוועג  WINK PRטשינ ידכ ,גוצ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא רימ זענעז  

 ןענעז רימ .עקיזיר א זיא'ס ּוװ ,עיצַאטס רעסיורג רעד ףיוא ןײגוצּפָארא

 BX" רימ ןענעז ,טייקדימ ןוא טײקכַאװש ןופ .דלַאװ ןטנעָאנ ןיא ןײרַא

 ,טּפַאכעגפיוא PT רימ ןבָאה גָאטרַאּפ .טכַאנ עצנַאג יד טעמכ ןפָאלשעג

 .ןייג טזָאלעג PT ןבָאה רימ ?ךיז רימ ןעניפעג ּוװ :קערש טימ לופ

 ןענעז רימ .ץענערג רעשיקַאווָאלס רעד ND טייוו ןייז טשינ ןפראד רימ

 טרעקַא ןוא דרעפ ַא ךָאנ שטנעמ ַא טנַאּפש ןביוא .גרַאב ַא וצ ןעמוקעגוצ

 .לַארּוג א זעוועג זיא'ס .טרעטנענרעד םיא וצ ךיז ןבָאה רימ .דלעפ סָאד

 ןבָאה רימ .םוטש NK ביוט טכַאמעג ךיז רע ONT ,ןגַארפ ערעזדנוא ףיוא

 ,רעטעמָאליק עכעלטע ןעגנַאגעגּפָא .רעטייוו WA ןוא הרירב ןייק טשינ

 רעד אד זיא ךעלניישרַאוו .לורטַאּפ ןשישטייד א טקרעמַאב רימ ןבָאה

 ןצפופ א זיא AYIA זיא לורטַאּפ ןייא .ןריוורעסבָא רימ .טיבעג-ץענערג

 רימ :ןסָאלשַאב רימ TANT .רעטייווצ ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא םורַא טונימ

 שילַאקיזיר זיא אד IPN ,ןטייווצ ןוא לורטַאּפ TR ןשיווצ רעבירַא ןזומ

 ןעמוקעגוצ ,גרַאב ND טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ .גנַאל וצ mow וצ

 עשיפרָאד יד ייברַאפ טכיילשעגכרוד ךיז טקרעמַאבמוא ןוא ףראד א וצ
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 -- ךייט ַא ןסילפ ןעזרעד רימ ןבָאה םורַא טונימ ANB ַא ןיא .ךעלזייה
 .ץעיאנוד ינרַאשט רעד ןייז זומ סאד

 .לדלעוו ןיילק ַא וצ ןעמוקעגוצ PK רעסַאװ OST WANK ןענעז רימ
 רע .ךעלעבעווש זופ לטכַאש א דרעירד ףיוא טקרעמַאב טָאה רבח ןיימ
 טניישעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז ןוא ןָאטעג קוק א .ןביוהעגפיוא סע טָאה
 OST .ךעלעבעווש עשיקַאװָאלס ןופ לטכַאש ַא זיא'ס :רעטכעלעג א טימ

 !עירָאטירעט רעשיכעשט רעד ףיוא ןיוש ןענעז רימ -- טסייה
 .טגָאזעג רבח רעד טָאה -- םייה רעד ןיא ןיוש רימ ןענעז טציא ---

 .ײסָאש ןטימ רָאנ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו ךרוד ןייג טשינ ןפרַאד רימ
 ײקַאװָאלס .סיורג ךָאנ זיא עקיזיר יד .ןעוועג םיכסמ טשינ ANT ךיא

 ןלַאפנײרַא ָאד ךיוא ןענָאק רימ .ךייר ןטירד ןופ דנַאל שיטילעטַאס ַא זיא
PKןליפַא ,ןעמונעגנָא טשינ תונעט עניימ טָאה רבח ןיימ .טנעה עשישטייד  

 :ןָאטעג ANT ַא ףרַאש
 ךיא ,טסייטשרַאפ וד יוו AVY םעד A Pr טסנָאק .טסליוו וד יוו --

Ta Synייטשרַאפ ךיא וו . 
 ךיא ןיב ,ךַארּפש עשיקַאווַאלס יד טשרעהַאב טשינ רעבָא בָאה ךיא

 AND“ ךיז טָאה רבח םעד .רעטייוו םיא טימ TA וצ ןעגנגווצעג ןעוועג
 ןעמ an לטפעשעג זיילק א רַאפ ןטלַאהרַאּפ ךיז רע טָאה .ןרעכייר טלָאװ

wpןייגניירַא טעוו רע .ןטערַאגיצ ןפיוק . 
 MX DY ךיא בָאה -- ץענערג רעד ןופ טייוו טשינ ןענעז רימ ---

 .ןטאראפ ךָאנ PT טסעוו ,טשינ WONT ןפיוק וצ טלעג ןייק -- .טהנעטעג

 רָאּפ ַא זיא .ןעגנַאגעגניירַא זיא ןוא טכרָאהעג טשינ ךימ טָאה רע

 ןשיווצ רעמ קידנדער טשינ .ןטערַאגיצ IS סױרַא רע טמוק םורא טונימ

 ַא ןעמוקעגרעטנוא זיא ײסָאש ןפיוא .רעטייוו זעגנַאגעג רימ ןענעז ,ךיז

 ,ןטעבעג רבח ןיימ םיא VAT .דרעפ ייווצ וצ טנַאּפשעג WRN א טימ רעיופ

 זדנוא טָאה רע .ןריפרעטנוא לסיב ַא זדנוא לָאז רע ,שיקַאװָאלס ףיוא

 AND“ זַא :העידי עכעליירפ XK טלייצרעד DK ןגָאװ ןפיוא ןעמונעגפיורא

 זיא OST .עיזַאװניא עשילגנע-שינַאקירעמַא יד ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט

 רעמ ןיוש רימ ןבָאה ,דיירפ רעסיורג תמחמ .1944 ,ינוי ןט6 םעד ןעוועג

 ,עמשטערק ַא וצ ןרָאפעגוצ .ןריסַאּפ ןָאק TINK טימ ONT ,טכַארטעג טשינ

 .ריב זָאלג א ףיוא ןטעברַאפ רעױּפ רעד זדנוא טָאה

 עקַאט ןיב ךיא .ןרעג רעייז -- .טגָאזעג רבח ןיימ טָאה -- ?ריב --

 .קיטשרוד

 .רעפסָאמטַא עכעליירפ ַא ןעוועג זיא/ס .ןעגנַאגעגניירַא ןענעז רימ

 TR ןפנָארב ,ריב ןעקנורטעג PK שיט DMN ןסעזעג ןענעז טיילפרַאד

 טימ זעוועג דבכמ זדנוא טָאה רעבעגטסַאג רעזדנוא .תואקשמ ערעדנא

 וצ ןענַאטשעגוצ PR רעגערטווירב א ןעמוקעגניירַא זיא לייוורעד .ריב

 רימ ןבָאה ױזַא .עיזַאווניא רעד ןגעוו טדערעג טָאה עמ .עפורג רעזדנוא
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 עזרעד ,ןייגסיורַא DY Tw ךיז טיירדעגסיוא .העש עבלַאה א טכַארבראפ
 ,ןעמרָאפינוא ענירג ערעייז .טנעה יד ןיא ןסקיב טימ ןעמרַאדנַאשז ךיא

 ַא באה PR .טנַאקַאבמוא ןעוועג רימ ןענעז ,ןסַאּפמַאל עטיור טימ
 ...רבח ןיימ ןָאטעג סיוטש

 OST -- .רע טגאז -- ןעמרַאדנַאשז עשיקַאוװָאלס ןענעז סאד --

 ? ןלעוו ָאד ייז ןענָאק

 : טלעפַאב ןוא זדנוא וצ ךיילג ןאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא
 ! ךייה רעד ןיא טנעה יד --
 םעד ןעקנַאדרַאפ וצ PR באה סאד IN ,טריטנעירָא PT באה ךיא

 .טקישעגרעטנוא ייז טָאה ןטערַאגיצ יד ןופ רעפיוקרַאפ רעד -- רבח

 זדנוא ייז ןבאה ,טאהעג טשינ רימ ןבאה ,ןרימיטיגעל וצ ךיז סָאװ טימ
 זטסעדנימ םייב זַא ,קידנרעלקרעד ,ןטסָאּפ-עירעמרַאדנַאשז DW טריפעג
 ןגעק ריפ ןעוועג ןענעז ייז .רעוועג ןצונַאב ייז ןלעוו ,ןפױלטנַא וצ ווגרפ

 טָאה'מ .אצעדענ ףראד PX ןעמוקעגנַא רימ ןענעז MX .עדייב זדנוא

 זדנוא טָאה רע .טנַאדנעמָאק םענופ עיראלעצנַאק PR טריפעגניירַא זדנוא
 זַא ,טגָאזעג טָאה ,רעקַאווַאלס KON ,רבח ןיימ .רעהרַאפ ןפיוא ןעמונעג
 ןתמא TT ןבעגעגנַא ןוא ײקַאװָאלס:טסָא PR ,אנינס PD טמאטש רע
 טרעפטנעעג רע טָאה ,טמוק רע ןענַאװ ןופ עגַארפ רעד ףיוא .ןעמָאנ
 ,(לאפ NIX PR PNT וצ יו ,טדערעגּפָא טַאהעג ךיז ןבָאה רימ יוו טיול)
 זכלעוו NS טשינ ןיילַא טסייוו רע ,טעברַא-גנַאװצ ןופ טפיולטנא רע זַא
 ךיא זַא ,טגָאזעג INT ךיא .דנַאלשטייד ןיא טיבעג א ץעגרע ןופ ,טרא
 mx טימ ןעמַאזוצ ןפָאלטנַא ןיב ןוא ןליופ ןופ םַאטש

 רעד וצ ןקיש קירוצ זדנוא זומ רע זַא ,טרעלקרעד טנַאדנעמָאק רעד
 MD IN ,טגָאזעג םיא רימ ןבָאה .ןשטייד יד ןבעגרעביא ןוא ץענערג
 ןסישרעד זדנוא ןָאק רע ,ןריפרעד טשינ ןיהַא זדנוא רע טעוו עקידעבעל
 זדנוא רע ONT ,ןסָאלשטנַא ױזַא ןענעז רימ IX ןעזעגנייא .טרָא ןפיוא

 רַאדנַאשז א ןליופאב PX רעמַאק רענעסַאלשעגפַא IX PR טצעזעגניירַא
 .רעכעלשטנעמ ןוא רעשיטַאּפמיס ַא ןעוועג זיא רַאדנַאשז רעד .ןטיה םוצ
 רע לייוו ,טנַאדנעמאק DMA זדנוא רַאפ ןקריוו וצ טגָאזעגוצ טָאה רע
 .ייקָאוואלס PD עקַאט זיא רבח ןיימ זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה

 ןסָאלשַאב ןוא טרעהרַאפ לאמ עכעלטע ךָאנ ONT טנַאדנעמָאק רעד
 .קריצַאב ןטסטנעָאנ PR טכירעג םוצ ןבעגרעביא זדנוא

6 

rvןעמוקעג ןענעז ןריטרָאקסע  MYןעמרַאדנַאשז  “DION TINK DX 
 טזייוו .ןלעפעג טשינ TINK זיא ONT .טנעה יד ףיוא ךעלעטייק טגיילעג
 א טלעטשעג ןבָאה רימ .ץענערג רעד וצ ןקיש זדנוא ליוו עמ ,סיוא
 -ןריציפַא TOT טימ ןוא טנַאדנעמָאק רעד ןעמוקעגניירַא זיא ,דנַאטשרעדיוו
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 .טכירעג DIY ,ארַאטס" אקסיפס ןייק זדנוא טקיש רע IX ,טרעכיזרַאפ טרָאװ
 .טָאטש יד ןעזרעד רימ ןבָאה ,רעטעמַאליק יירד-ייווצ א ןעגנַאגעגּפָא
 טָאטש PR ןייגניירַא ןראפ לָאז רע ,רַאדנַאשז םעד ןטעבעג ןבָאה רימ
 ךיז לָאז טכירעג PX זַא ,טשינ DM רימ .ךעלעטייק יד ןעמענּפָארַא
 UST רע .רעכערברַאפ ערעווש טריפ רע IX ,קורדנייא רעד ןעמוקַאב
 .טנעה יד טיירפַאב ןוא ןגייצרעביא טזָאלעג ךיז

 רבח ןיימ טנעקרעד רעטמַאַאב ַא טָאה ,טכירעג PR ןעמוקעגניירַא
 :ןאטעג גערפ א DN ןוא

 Ih ,טרעהעג באה PK ;רעהַא PT וטסמענ ןענַאװ NS ,ןיזאר --
 ...טריפעגסיורַא 1943 רָאי PR ךיד טָאה עמ

 רעד TD ןפָאלטנַא ןיב PR -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ָאי -
 ןיפעג PR עגַאל ַא IRD סָאװ PR עז .םייה א ןעמוקעג NX טעברא
 -אקסיּפס ןיא ןדיי ָאד ךָאנ ןענעז .רימ ףלעה .רבח ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ךיז
 ? אראטס

 דלַאב Syn ךיא .הליהק עשידיי א וליפַא ןַארַאפ ךָאנ זיא אד .ָאי -
 7 .ךייא ןגעוו ןייז וצ עידומ טרָאד געוו א ןעניפעג

 זיא םורַא העש ַא ןיא .שינעקנעפעג PR טצעזעגניירַא זדנוא טָאה'מ
 .לעגנאמ ,דיי א ןעמוקעגוצ ,סעטַארק טייז רענעי TD ,רעטצנעפ םוצ
 זיא רע .ןעמוק רימ ןענַאװ ןופ ןבעגעגרעביא ןצרוק PL OX ןבָאה רימ
 -עגקירוצ .םיא ףיוא ןטרַאװ ןלָאז רימ ,טגָאזעג ןוא טשַארעביא ןרָאװעג
 :טגָאזעג TX רַאלַאד א ןבעגעג ןדעי רע טָאה ,ןעמוק

 טלאז ,ןרעהרַאפ ךייא טעוו טכירעג ןופ רעטיילזיירק רעד ןעוו —
 קידנלעוו ,ץענערג רעד ייב טײרדעגמורַא זיולב ךיז טָאה ריא זַא ,ןגָאז ריא
 VIN סָאד .ןרַאלָאד יד ןעניפעג ןוא ןכוזַאב WK ןעמ טעוו .סעּפע ןפיוק
 ..תמא טגאזעג UNIT ריא IX ,זייוואב ַא ןייז

 ןעײרדמורַא רַאפ טפָארטשַאב זדנוא ONT ןעמ .ןעשעג עקַאט זיא יוזא
 יסַאוװס יקסַאסּפיל IMD טקישעגּפָא ןוא עטוילַאוו טימ ץענערג רעד ייב ךיז
 .טמַא סנַאניפ DY ,שַאלָאקינ

 .רעטייוו קעװַא הליהק רעשידיי רעד זופ זיא זדנוא ןגעוו העידי יד
 ,רימ ןבאה ,לַאזקָאװ רעשַאלַאקינ יסאווס יקסַאסּפיל ןפיוא קידנעמוקנָא

 ,םירבח ייווצ ערעזדנוא ןופ םענייא טקרעמַאב ,גוצ PD קידנעייגסיורא

 רעטלַאוו -- TINK ראפ ןכָאװ סקעז ץיוושיוא TD ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו
 "ריב רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא ןענעז רעלצעוו דערפלַא טימ רע .גרעבנעזָאר

 -יירש-קָאלב ןעוועג ןענעז ייז .1944 לירּפַא ןט4 םעד ץיוושיוא-ואנעק

 sy ןַאלּפ רעייז DYN ךיא בָאה ,םירבח ןעוועג ןענעז רימ םגה .סרעב
 ןטייו TD זדנוא טָאה גרעבנעזאר רעטלַאוו .טסגוועג טשינ ןפיולטנא
 .זדנוא טריפ ןעמ PWN PK TINK טימ טרַאפ סע רעוו ,טריוורעסבא
 .טגַאוועג טשינ רע טָאה טנעָאנ ןייגוצ
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PRךיז טָאה ,שַאלָאקינ ישַאװס יקסאספיל ןופ טמַא-סנַאניפ םעד  
 .ארַאטס- ַאקסיפס PR סאוו עבלעז סאד טרזחעגרעביא רעהרַאפ ןפיוא
 זשיווצ ןיא .קיאורמוא ןרָאװעג ןענעז רימ .געט טכַא קעווא ןענעז ױזַא

 רעשידיי רעקיטרָא רעד ןופ רעייטשרָאפ א ךוזַאב א טימ ןעמוקעג זיא

 זדנוא טעוו ןעמ ביוא ,םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןבאה רימ .הליהק

 ךיז רימ Dyn ,(קיטיירפ ןעוועג זיא (ONT זגראמ זיב ןעיירפַאב טשינ
 ןבָאה לָאז הליהק עשידיי יד זַא ,טשינ ןליוו רימ םגה ,ןעיירפַאב ןײלַא

 .זדנוא בילוצ ןטייקכעלמענעגנַאמוא

 ףניפ ןלָאצַאב ןגעוו ךיז טלדנַאה סע IX ,ןרָאװעג רָאװעג ןענעז רימ
 -נידּפָארַא ליוו הליהק עשידיי יד ןוא ,ףָארטש ןענַארק עשיקַאוואלס טנזיוט

 .גנוָארד רעזדנוא טסנרע ןעמונעג ןבָאה ייז ,סיוא טזייוו .רעקינייוו ףיוא ןעג
 ןוא -- רעהרַאפ רעטצעל רעד ןעמוקעגרַאפ זיא גָאטימ ךָאנ קיטיירפ

 ןופ רַאטערקעס DI טכַארבעג TINK טָאה ןעמ .טיירפַאב זדנוא טָאה'מ
 טניווועג טָאה רע .ןסיוו טשינ לָאז רענייק ,שטיװָאקשַָאמ רעה ,הליהק רעד

pxףיוהלוש ןשידיי םעד . Vastיז .ןפאלשעג ןוא ןסעגעג רימ ןבָאה  

 זגעוו טלייצרעד ןבָאה רימ סָאװ םעד ןיא ןביילג טלָאװעג טשינ ןבָאה
 .ץיוושיוא

7 

 רעלארטנעצ רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא גָאט ןטירד ןפיוא
 ןגעו טכירַאב םענופ תמא םעד ןלעטשוצטסעפ ידכ ,הליהק רעשידיי
 טרָאד ןופ ןענעז עכלעוו ,ייוצ יד ןבעגעגּפָא ןבָאה'ס סָאװ ,ץיוושיוא
 טימ ןסעזעג רימ ןענעז טכענ ייווצ ןוא געט ייווצ .זדנוא רַאפ ןפָאלטנַא
 זעמונעגפיוא TINK ןופ UAT wo .ַאװַאלסיטַארב ןופ רעייטשרָאפ יד

 ראי ןופ ,ץיוושיוא ןגעוו טפירשנישַאמ ךעלטייז 60 ףיוא לָאקָאטָארּפ ַא
 ןבָאה רימ .ןפָאלטנַא ןענעז רימ TN ,1944 יַאמ ןטס27 ןזיב 2
 -ַאר וצ ןעוועג טשינ זיא ןפיולטנַא רעזדנוא ןופ ליצ רעד זַא ,טרעלקרעד
 ןעמ לָאז -- טלעוו רעד ןָאט ןסיוו וצ רָאנ ,ןבעל רעזדנוא ןעוועט
 .ךיז טזָאל סע סָאװ ןעוועטַאר ןבייהנָא

 רעייטשרַאפ א ןוא ַאװַאלסיטַארב ןייק טריפעגרעבירַא זדנוא טָאה'מ
 ןטימ ןריטקַאטנָאק ךיז ןלָאז רימ ,טגיילעגרָאפ טָאה עלַארטנעצ רעד ןופ

 ןבעגרעביא לָאקאטָארּפ םעד לָאז רע ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןאקיטאוו TID טַאגעל

 רעד ןוא ךיא :ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענעז'ס .טייקבעלטנפע-טלעוו רעד
 K ןוא ןצכַא יו רעמ טשינ ןעוועג טלַא זיא רעכלעוו ,גרעבנעזָאר רבח
 ,רָאי בלַאה

 רענעי px לייוו ,שילַאקיזיר רעייז ןעוועג זיא וצניהַא ayn רעד
 רעבָא .ָאּפַאטסעג DX .ס.ס יד ןופ ריטרַאווק-טפיוה יד ןעוועג זיא הביבס
 זדנוא .ןיהַא ןְרָאפעג ןוא הנכס רעד טימ טנכערעג טשינ ךיז ןבָאה רימ
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 רימ ןענעז ,טייקרעכיז בילוצ .יקסנַאילסַארק רעינישזניא טיילגאב טָאה

 זיא ,רעטסיולק םעד ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו .ןעמַאזוצ ןרָאפעג טשינ
 זיא סויצנונ רעד זיב .ךוזַאב ןגעוו טרימרָאפניא ןעוועג טַאגעל רעד ןיוש
 סָאװ טקידלושטנַא PT טָאה רע .העש ראפ ַא טרעיודעג טָאה ,ןעמוקעג
 - אוואלס םענופ טציא טמוק רע -- זטרַאוו גנַאל WN טזומעג ןבָאה רימ

 .אסיט ,טנעדיזערפ ןשיק

 םעד טגָאזעג TX טעניבַאק ןייז PR ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה רע
 -ַארּפ םעד טגנַאלרעד ןבָאה רימ .ןרעטש טשינ םיא לָאז עמ ,ראטערקעס
 ןיא ,ןענעייל ןעמונעג טָאה רע .ךַארּפש רעשישטייד רעד ןיא לָאקָאט
 זגיוצַאב ךיז רע ONT בייהנָא PR ARID טלעטשעג רעטרע ענעדיישרַאפ
 ןעמונעג טָאה רע ןעוו רעבָא ,טלַאק ,ןביולגמוא טימ דייר ערעזדנוא וצ
 טָאה ,ןקילאטַאק ךיוא DIX ןעגנערב ןשטייד יד IN ,םעד ןגעוו ןענעייל
 טָאה ,דייר ערעזדנוא רעטייוו קידנרעהסיוא .טרעדנעעג ןצנַאג ןיא ךיז רע
 ךיז רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע זעוו .טכעלש טליפרעד ךיז רע
 טשינ ןָאק דנַאטשרַאפ רעכעלשטנעמ ןייז זַא ,טגָאזעג ןוא טקידלושטנַא
 סע טָאה בייהנַא PX לייוו ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ONT ןפיירגַאב
 .עיזַאטנַאפ KRW ןזיוועגסיוא םיא

 SKD ןרעוו טגרָאזעג טציא ףרַאד לכ םדוק זַא ,טרעלקרעד טָאה רע
 רעד ןליצרעד ןפרַאד ןלעוו סָאװ תודע עקידעבעל יד ,ןבעל רעזדנוא
 ND רעייטשרַאפ רעד .ןבעגעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא סָאד טלעוו
 וצ זדנוא גנידצלַא טוט עלַארטנעצ יד זַא ,טרעלקרעד טָאה הליהק רעד

 .ץייווש רעד ןיא לַאגעלמוא TINK ןעגנערב וצ געוו ַא ָאד זיא'ס ,ןעוועטַאר
PRטגָאזעג באה , IXסויצנונ רעד לָאז .טונימ עדעי דָאש א זיא'ס  

 ןענעקַאב DR ייקַאוואלס ןופ לָאקָאטָארּפ םעד ןריפסיורַא רעירפ ןפלעה
 טרָאפ געט עטסטנעַאנ יד ןיא IX ,טגָאזעגוצ UNIT רע .טלעוו יד םיא טימ
 .ןיהַא ןעגנערב םיא רע טעוו ,ץייווש רעד ךרוד ,ןַאקיטַאװ PR רע

 .העש 6 עצנַאג ןגיוצראפ pr טָאה טיזיוו רעזדנוא
 געט עכעלטע PR .טרָאװ ןטלאהעג טָאה טַאגעל רעשינַאקיטַאװ רעד

 Tk ,ָאידַאר ןשילגנע ND טרעהעג גנוניווו רעזדנוא PK רימ ןבָאה ,םורא
 -רעטניא םעד ץייווש רעד ןיא ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה לָאקָאטַארּפ םעד
 -עגרעדנַאנופ העידי יד ךיז זיא טרָאד PD PR ץיירק ןטיור ןלַאנָאיצַאנ
 .םוטעמוא ןעגנַאג

PKטימ טשינ ןוא רעלצעוו רבח ןיימ טימ טניווועג טלַאמעד בָאה  
 זעמַאזוצ טניווועג טָאה ןיזַאר .ןפָאלטנַא PA ךיא ןכלעוו טימ ,ןעניזַאר
 ַא Nya ידכ ,רעדנוזַאב טניווועג ןבָאה רימ .גרעבנעזָאר רעטלַאוו טימ

 .ןעמַאזצ ריפ YOR ןלַאפניירַא טשינ רַאפעג
 ןשירַאצײװש םענופ טנעה יד PX ןעמוקעגנָא זיא לָאקָאטָארּפ רעד

 ןטָארטרַאפ טרָאד ONT רעכלעוו ,רעגעי רעה ,טשעּפַאדוב PX טַאגעל
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 לָאקָאטָארּפ TID טפירשפַא IX טָאה רע .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ךיוא
 טמַא PR ןרָאװעג טנכייצרַאפ זיא'ר ּוװ ,ןֶאטגנישאוו ןייק טקישעגרעביא
 DIX“ עשיקַאוואלס ןופ ןטכירַאב , :טפירשפיוא רעד רעטנוא ,םיטילפ ראפ
 -סױרַא VST טלעווזור טנעדיזערפ ."ואנעקריב-םישטנעיוושַא ND ענעפַאל
 HK“ רעד וצ טריסערדַא ,1944 ינוי ןטס28 םעד ,ףורפיוא IX טקישעג
 עשידיי יד ןלעטשּפָא לָאז רע ,ןיטרָאה וצ ךעלנעזרעפ ,גנוריגער רעשירַאג

 YX“ טשעּפַאדוב זיא ,םוטַאמיטלוא םענופ ןימרעט [TDR .סעיצַאטרָאּפעד
 יד טלעטשעגפַא Pr ןבָאה 1944 ילוי ןט6 םעד .טרידרַאבמָאב ןרָאװ
 .ןרַאגנוא TD סעיצַאטרַאּפעד

WNטַאגעל ןשיטירב םעד  PRלָאקָאטָארּפ רעזדנוא זיא ,ןרעב  

 -רעטניא IX ןיא .ןעדיא ,רעטסינימ-ןרעסיוא ןשילגנע DY ןרָאװעג טקישעג
 זאראפ זיא'ס TX ,טלעטשעגטסעפ רע ONT ,טנעמַאלרַאּפ PK עיצַאלעּפ

 .ץיוושיוא ןיא סעיצקַא-גנוטכינרַאפ סרעלטיה ןגעוו העידי עטביילגַאב ַא
 זגייצרעביא ןוא העידי יד ןרילָארטנָאק ןכָאנ טָאה ,גנוריגער עשיטירב יד
 רוטנעגַא-עסערפ עשילגנע יד .טירש ןעמונעגרעטנוא ,תמא זיא יז זַא ךיז
 -גנוטייצ עשידנעלסיוא 70 INS לָאקָאטָארּפ רעזדנוא ןבעגעגרעביא טָאה
 .רעייטשרַאפ

 NOD“ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,רעטו2 רעד סויפ טספיופ רעד ךיוא

 עכעלנעזרעּפ א טקישעג טָאה ,ײקַאװָאלס PR סויצנונ םענופ לָאקָאט

 -עד יד ןלעטשּפָא לָאז רע POINT רעימערפ ןשירַאגנוא DW עטָאנ
 .סעיצַאטרָאּפ

 זיא עיצקַא רעד ןופ גנוקריוו יד זַא ,ןלעטשטסעפ ןעמ wp טנייה
 ןדיי עשירַאגנוא 300.000 ַא .לַאסָאלָאק ןעוועג טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא
 .ןבעל ןבילבעג PR ןרָאװעג טריטרָאּפעד טשינ ןענעז

 TANT רימ .טקידנערַאפ טשינ טייקיטעט רעדנוא ךיז טָאה טימרעד
 רעזדנוא .תועידי יד ןטײרּפשרַאפ IW עיצַאריּפסנָאק PK טעברָאעג רעטייוו
 עשידיי יד ןעוו ,טפיוהרעביא .רעווש ןעוועג זיא ײקַאװָאלס PK ןבעל
 ,םעד ךָאנ טזָאלרַאפ ןצנַאגניא זדנוא UST ַאװַאלסיטַארב PK עלַארטנעצ
 PR טייקיטעט רעזדנוא טקידנערַאפ ,גנוניימ רעייז טיול ןבָאה רימ זעוו
 ןבילבעג ןענעז רימ .שילַארָאמ PK לעיסנַאניפ -- טציטשעג טשינ רעטייוו
 .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא

8 

 -רעטנוא 1944 רעבמעטפעס PK ןבָאה רעלצעוו רבח ןיימ טימ ךיא
 ײקַאװָאלס ןיא .דניק ןוא יורפ ,רעדורב ןייז ןעוועטַאר וצ NN א ןעמונעג
 זעמַאזוצ ,ןטסישַאפ עשיקַאװָאלס יד ןופ עיצקַא ןַא ןעגנַאגעגנָא זיא
 רךָאנ זיא סָאװ ןדיי לייט םעניילק םעד ןרידיווקיל וצ ,ןשטייד יד טימ
 ,ארטינ לטעטש םעניילק םעד ןיא טזָאלעג pr ןבָאה רימ .ןבילברַאפ
 .אוואלסיטַארב NH ven טשינ
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 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןיימ .ןריפאפ עשירַא ףיוא טבעלעג ןבָאה רימ
 רעבַא ,רעשלַאפ א ןעוועג עקַאט זיא טנעמוקָאד ןיימ .שוטַאפ רעטעּפ

 ןייק קידנרַאפ .עקיטכיר ַא -- אווַאלסיטַארב PR גנודלעמנייא-ייצילַאּפ יד

 TINT ייז .ןשטייד ןופ עװַאלבָא ןַא ןעמוקעגרָאפ גוצ ןיא זיא ,ַארטונ

 ןעמוקעגנָא ןוא םולשב סױרַא ןענעז Wa רעבָא .טרימיטיגעל ןעמעלַא

 טרָאטעג טשינ סַאג PR TW ןעמ טָאה ןביז ךָאנ INK PR ארטונ ןייק

 טַאהעג TINT רימ ,רעטנעצ-רענַאזיטרַאּפ ַא זעוועג זיא ארטונ לייוו ,ןייג

 זגאלשרעד ךיז ,החפשמ סרעלצעוו ןעוועטַאר ןכָאנ ,ןריבורפ וצ העדב

 sy px Soya ןיילק ַא PR טניווועג טָאה החפשמ סרעלצעוו .וצניהא

 זיא גנוניווו יד .ןפארטעג טשינ םענייק רימ ןבָאה ,ןיהַא ןעמוקעג .טָאטש

 הרירב ןיאב ?ןשטנעמ יד טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ .טכאמראפ זעוועג
 -סיוא טָאה טרָאד לייוו ,לַאזקָאװ םוצ poy ןעגנַאגעג לענש רימ ןענעז

 טעוו רשפא ןוא .ןרָאפקירוצ ןזיב DIX עטסמעווקַאב ONT ןייז וצ ןזיוועג
 .עילימַאפ יד ןכוז םורַא העש עכעלטע PR זווורפ ןעמ

 ןעמָאנ םעד טפור זעמ יוו רימ ןרעהרעד ,קנַאב & ףיוא ױזַא קידנציז

 ןבָאה רימ .קינַאל ףעזָאי ןסייהעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,רבח mn ןופ

 -רעד ITN רימ ןבָאה רעטעפש .ןפורעגפַא טשינ DR ןקַארשרעד ךיז

 ,קינַאל : טייהרעליטש טפור DK קנעב יד ייברַאפ טייג רעצעמע יוו ,טרעה
 סרעלצעוו ? עילימַאפ יד זדנוא טכוז רשפא : ןלַאפעגנייא זדנוא זיא ! קינַאל
 ISP OST IX ,ןלַאפעגנייא ייז זיא ,טקרעמַאב טרָאד זדנוא ןבָאה םינכש

 זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ןעמ .ןעוועג עקַאט זיא יוזא .רעדורב ןייז ןייז

 טימ טנכערעג טשינ ךיז רימ ןבאה .זדנוא ףיוא טרַאוו רעדורב רעד

 ND קעווא טכַאנ וצ ןענעז MT .קעווא PAX ןענעז PR רַאפעג רעד

 טָאה ,ארטינ PR ראסעפַארפ ַא ,רעדורב סרעלצעוו לייוו ,גנוניווו רעד

 NS טייוו טשינ ,ןטרָאג ַא PR ןפָאלשעג ןענעז רימ .טכוזעג mw ןעמ

 רעבירַא זדנוא טימ ןלָאז ייז רעדָא :ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .גנוניווו ןייז

 רימ ןלעוו טרָאד ,ַאװַאלסיטַארב ןייק ןעמוק רעדָא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 .ןָאט I רעטייוו ONT ןעז

 רימ WH .גנוניווו רעייז ND קעװַא רימ ןענעז ,ירפ ץנַאג סנגראמוצ
 -רָאפינוא ייווצ ןטלַאהרַאפ זדנוא ןבָאה ,קרַאּפ ַא ןעגנאגעגייבראפ ןענעז

 -יגעל ךיז ןבָאה רימ .ןטנעמוקָאד טרעדָאפעג PR ןטסידרַאג עטרימ
 ןייגטימ ןטעברַאּפ PX טלעטשעגנדירפוצ טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא .טרימיט

 ,אווַאלסיטַארב ןופ ןענעז רימ , .טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רבח ןיימ .ייז טימ
 VT טנָאקעג טשינ ANT ךיא ."ךעלטפעשעג רעהַא ןעמוקעג ,עטמַאַאב

 טשינ ןבָאה ןטסידרַאג יד .ךַארּפש יד ןשרעהַאב טשינ ןבילוצ ,ןפורנָא
 יז Yyn ,ןפיולטנא זווורפ ןרימ ביוא, :טרעלקרעד NK ,ןבעגעגכאנ

 -."רעוועג זצונַאב
 ,ןטנעמוקַאד יד ןריציפיטנעדיא םייב :הנכס יד טליפרעד ןבָאה רימ
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 ןופ ךיז ןלעוו רימ ןוא -- עשלַאפ ןענעז ייז זַא ,ןלעטשטסעפ ןעמ טעוו
 ,יײז רַאפ טירש יירד-ייווצ קידנעייג .ןעמוקַאבסױרַא טשינ טנעה ערעייז

 זלעוו רימ זַא ,שיזיוצנארפ ףיוא טדערעגּפָא טייהרעליטש ךיז רימ ןבָאה
 ןבָאה ,ןעמוקעגוצ .ןייג טשינ רימ ןרָאט רעטייוו ,סָאג קע זיב רָאנ ןייגוצ

wnןסָאשעגסיױא ןוא ןטסידרַאג יד וצ סיוא יירד ַא ןָאטעג ךיז םוצולפ  

psןופ זיא יז  ןופ םעניא יב .טפול רעד  omקערש  
 ,סטכער רבח ןיימ -- ןפיולטנָא ןעמונעג ןבָאה רימ .סקיב יד ןלַאפעגסױרַא

pxעמ ,לטנַאמ ןיימ ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ךיא באה ,קידנפיול .סקניל  
 -עגייברַאפ ןענעז YAP יוו טרעהעג בָאה PR .ןענעקרעד טשינ ךימ לָאז

 !"רענַאזיטרַאּפ !רענַאזיטרַאּפ , :ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה'ס .ןגיולפ
NR --ףיולעג א  npךיא .ןטייז עלַא  Praגנוטכיר רעד זיא קעװַא  DIY 

 DIST ,רעטסיולק ַא ןַארַאפ זיא סָאלש םעד רעטניה .ַארטינ ןופ סָאלש
 טלָאװעג DK ןעגנַאגעגניירַא ןיב ךיא ,הליפת ַא ןעמוקעגרַאפ דָארג זיא

 טָאה םורַא טייקליטש עשילרעטסיוא יד רעבָא .םלוע ןטימ ןשימסיוא ךיז

 ךיא ןיב .ןענופעג טשינ טרָא ןייק אד ךיז בָאה'כ זַא ,ןקָארשעג ךימ
 ןעגנַאגרעד ןוא סָאלש םענופ פערט יד טימ ךיז טזאלעג ,סױרַא קירוצ

 -יטש בָאה PR .קָאלג רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ּווו ,םערוט mT וצ זיב
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא קָאלג םענופ קירטש םעד ןדנובעגפַא טייהרעל

 זיא'ס .םערוט םענופ VIX ןטסכעה ןפיוא ןגיוצעגפיורַא PT קירטש םעד
 רשפא ןעוועגפַא טראד PR ןיב ױזַא .ןייטש וצ ןעוועג ךעלגעמ םיוק

 זיא רעטסיולק PNR .טזָאלעגּפָארַא PMY ךיז בָאה PR .העש יירד ַא
 .ןעוועג טשינ ןענעז ןשטנעמ ןייק ,טקידנערַאפ ןעוועג הליפת יד ןיוש
 ױו געוו ןטרעקרַאפ א טימ PR באה .הנכס א ךיוא זיא OR ןביילב
 ךיא באה ,קידנעייג .סָאלש םענופ טזָאלעגּפָארַא ךיז ,ןעמוקעג ןיב'כ

 טשרמולכ ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא יז בָאה PR .גנוטייצ א ןגיל ןעזרעד
 PMN טָאטש PR ןעמוקעג ןיב ךיא זיב ,קידנקוקמוא טשינ ךיז :,ןענעייל
 -עקלעפַאב רעד וצ ךיז טעדנעוו ָאידַאר רעד יוו ,טרעהעג ךיא ANT אד
 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ THY ןריציפיטנעדיא ןוא ןכוז ןפלעה לָאז יז ,גנור

 TRY“ רעד ,רעצרַאװש ַא רענייא :ירפ רעד ןיא טנייה זזיווַאב ךיז ןבָאה
 .ןעלטנַאמ-ןָאלַאב PR עדייב ,רעדנָאלב א רעט

 -ארב ןייק גוצ ַא רעבָא .לַאזקָאװ םוצ PA ןעגנַאגרעד PR ןיב ױזַא
 ריז ךיא ANT .הנכס ַא ןעוועג זיא ןביילב .ןעוועג טשינ זיא ַאװַאלסיט
 וצ ןעמוקעג PK PD ױזַא .עיצַאטס רעטייווצ א וצ DIDI ןייג טזָאלעג
 ,ןטרַאװ העש רעבלַאה ַא ךָאנ .ַארטינ ןופ רעטעמַאליק 30 ,ווָאדלָאּפעל

PR ANTגוצ א טַאהעג  YPַאװַאלסיטַארב , PTןעמוקעגנָא ןיב ךיא  
VINK PX 

PA PXזדנוא טימ סָאװ טלייצרעד ןוא םירבח ייווצ עניימ וצ קעווא  
 Oxy“ ,רבח רעטסגניי רעזדנוא זַא ,טגנאלרַאפ בָאה PR .טריסאפ טָאה
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 זעשעג זיא os ןסיוורעד ךיז ַארטינ ןייק ןרָאפ לָאז ,גרעבנעזָאר רעט
 .ןרעלצעוו טימ

 ןפיוא טשרע .םיא ןופ העידי ַא ףיוא טרַאװעג רימ ןבָאה געט יירד
 זעמנוושגרעבירַא זיא רעלצעוו :ןעמוקַאב יז WN ןבָאה גָאט ןטרעפ
 רעד ןיוש זיא'ס ּווו ,טיבעג םעד ןיא ןעמוקעג ןוא ארטינ ךייט םעד
 -ַאזוצ עלַא ךיז רימ ןבָאה ןכיג PR .רעטנעצ-רענַאזיטרַאּפ םענופ בײהנָא
 וצ קעװַא גרעבנעזָאר זיא םעד ISI .ַאװַאלסיטַארב PK ןפָארטעגנעמ
 םיא ןלָאז רימ יצ ,ןייז עידומ טפרַאדַאב זדנוא טָאה רע .רענַאזיטרַאּפ יד
 ןייק ןטלַאהרעד טשינ OK PP רימ ןבָאה ,ןרעיודַאב םוצ .ןעמוקכָאנ
 -רענַאזיטרַאּפ םענופ ךורבסיוא םעד רַאפ ץרוק זעוועג זיא'ס .העידי םוש
 .1944 טסוגיוא MO ,ײקַאװַאלס PNR דנַאטשפיוא

9 

 ND ןעמוקעג רעלצעוו רבח ןיימ ןופ עילימַאפ יד זיא Wy ןיא
 רעבמעטּפעס שדוח ATM ןעוועג זיא סאד .אוואלסיטַארב ןייק ַארטינ

 טימ גָאט א םענייא PR ןפערט וצ טדערעגּפָא pr ןבָאה רימ .4
 ןטַארַאב ךיז ידכ העש PK טרָא סיוועג א ףיוא ,ןירעגעווש סרעלצעוו

OSTרעטייוו  IYטָאה ,"ַאסַא , עמריפ רעד ןגעקטנַא ױזַא קידנעייטש .ןָאט  
 .ןסָאריּפַאּפ ןפיוק ןעגנַאגעגוצ זיא ,טרעטייוורעד לייוו א ףיוא רעלצעוו ךיז

PR |ױזַא ייטש  PKסעפע ןעמוקעגוצ זיא ,ןירעגעווש ןייז טימ סעומש  
 IX טָאה רע .ןטנעמוקָאד טגנַאלרַאפ ןוא ןיושראפ רעטקיטכעדרַאּפ ַא
 סָאװ JON וצ קירעגיינ זיא ןוא עשידיי ַא זיא יורפ יד זַא ,עיצַאמרָאפניא
 OST טָאה רעצלעוו .יורפ רעד DX טימ PR בָאה סעמַאזניימעג ַא רַאפ
 ךיא .טרעטנענרעד טשינ זדנוא וצ ךיז רע טָאה ,סנטייוו ןופ טקרעמַאב
 זיא AYN :ןרימיטיגעל ךיז לָאז רע ,ןױשרַאּפ םעד PD טרעדַאפעג בָאה
 .ייצילַאּפ-םייהעג רעד ןופ עיצַאמיטיגעל ןייז ןזיוועג רימ טָאה רע ?רע
 זומ ןוא טקיטשירפעג טשינ טנייה ךָאנ בָאה'כ IX ,טרעלקרעד בָאה ךיא
 ,ןעוועג םיכסמ ףיורעד טָאה רע .ןקיטשירפ ,םיא טימ ייג'כ רעדייא ,רעירפ
 ןיש רע טָאה ,זדנוא טימ קידנעייג .טעפוב ַא PK POX ןענעז רימ ןוא
 .ןטסידרַאג עטרימרָאפינוא PD לורטַאפ ַא ןדַאלוצנייא ןזיװַאב

wos wnרעטשרעטניה א ךרוד ןּפַאכוצסױרַא ךיז טעפוב םעד ןופ  
 ONIN“ זדנוא ןבָאה עטרימרָאפינוא יד .ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה ,ריט
 -רַאג רעד PR TINK טריפ ןעמ IX ,טריטנעירָא ךיז ANT PR .טריפעג
 -ַאבסױרַא VWI TW ךיז לעוו PK ןענַאװ ןופ ,עלַארטנעצ רעשיטסיד
 רעד .ןָאטעג TR טכַארטעג !ןפיולטנַא -- ןסָאלשַאב PK ANT .ןעמוק
 א TR קינַאּפ א ןרָאװעג זיא'ס ,ןסיש ןביוהעגנָא טָאה רעטרימרָאּפינוא
 ןיב ךיא "! רענַאזיטרַאפ !רענַאזיטרַאּפ, :ןטיז YOR ןופ שינעפיולעג
 ,ןײרַא םיא PX טלָאװעג ,רעיוט א ןעזרעד ,ןסַאג עכעלטע ןפָאלעג ױזַא
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 זעוועג Mw ךיא ןיב טנעמַאמ םעד ןיא .ןסָאלשעג ןעוועג רעבַא זיא רע
 .ןעמרַאדנאשז PR ןטסיצילאפ ןופ טלגנירעגמורַא

 ןיבכ .פעלק עכעלקערש -- ןעוועג זיא םינפ-תלבק רעטשרע רעד

 גָאט א PR טשרע .ןײזטסּוװַאב םעד ןריולרַאפ ןוא ןרָאװעג טרירקַאסַאמ
 רעלעק ןרעטצניפ א PR טפאכעגפיוא PT ךיא INA ,םורַא ייווצ רעדָא

OR”ךיא .רבא ןייק טימ ןריר טנַאקעג טשינ ןוא עגָאלדַאּפיזָאטעב ַא  
 ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה טנעמַאמ םעד ןיא .קיטשרוד רעייז ןעוועג ןיב
 DIN ןטימ ןָאטעג סיוטש א PO טָאה ,טסידרַאג א ןעמוקעגניירַא זיא'ס

DRךיא יצ ,טגערפעג  ANTךיז  pwוצ טיירג ןיב ןוא ןפָאלשעגסױא  

 .רעהרַאפ א YN ןייג

 -עגנָא PT ONT .רעהרַאפ רעד .ףעש DIY טריפעגפיורַא ךימ טָאה רע
 טסייוו רע לייוו ,תמא םעד ןגָאז לָאז ךיא ,גנַאלרַאפ םעד wn ןביוה
 -עגנַא זיא OST רעד ןיב'כ זַא ,טסעפ ןטלַאהעג ךיז באה ךיא .ץלַא ןיוש
 -עג זיא רימ .גנוניווו ןייק טשינ בָאה ךיא .עיצַאמיטיגעל ןיימ ןיא ןבעג
 -עטַאמ ןלַאגעלמוא םעד DX רבח ןיימ ןטַארַאפ וצ טשינ ,םעד ןיא ןעגנַאג

 .טרָאד ןבָאה רימ סָאװ ,רעוועג ןטימ לַאיר

 .פעלק עקידארומ טגנַאלרעד רימ ןטסידראג יד זבאה ,קנגוו ןייז ףיוא
 ךימ טָאה עמ .ןדייר טשינ יו ייס ךיא לעוו רעמ IX ,טגָאזעג באה ךיא
 TOY IX טכַאנ רעביא טזָאלעג PR רעלעק ןבלעז PR טריפעגּפָארַא
 .ןעקנירט ןוא

 AND“ ךיז רע טָאה טציא .רעהרַאפ ַא רעדיוו -- גָאט ןטייווצ ןפיוא

 זיא'ס , .ןטערַאגיס PR עפַאק טימ ןעוועג דבכמ ,ךעלפעה רימ וצ ןטלַאה
 באה ."ןעמוקַאב טשינ פעלק ןייק וטסעוו ,תמא םעד ןגָאז וצ רעכיילג
 עקירטעמ א ןעוועג זיא ONT .טנעמוקַאד-וורעזער זיימ ןעמונעגסיורא ךיא

NDדיי םענעברַאטשעג א  PRעל ןופ ןַאמטלַא ןַאמָארק :ייקַאווַאלס - 
 סָאװ ,דיי ַא ןיב PR .טנעמוקָאד רעתמא ןיימ זיא ,ONT .ַאטשַאװ
 וצ טריטרַאּפעד טשינ ידכ ,רעטרע ענעדיישרַאפ PR סיוא ךיז טלַאהַאב
 -יפאר רעייז ןיב ךיא IX ,טגָאזעג PX ןכַאל ןביוהעגנָא טָאה רע ."ןרעוו
 :רימ WYN טסייוו רע ONT רעד עקַאט PA PR IX ,טרינ

 ןטנעמוקַאד DW Tp .טסידעוואקנע IX .ןָאיּפש רעשיסור ַא טסיב ---

 .תמא םעד ןגָאז וצ רעביא רָאנ טביילב ריד .ןפלעה טשינ ריד ןלעוו
ynרעד ןיוש וטסעוו ייז ..ןרעהרַאפ ערעדנַא ךיד ןלעוו ,רימ טשינ - 

 יד ייב ,טנווא PR ןעמוקרַאפ טעוו רעהרַאפ רעקידרעטייוו רעד .ןלייצ
 .תמא םעד ןרעװ רָאװעג ןיוש ןלעוו ייז .ָאּפַאטסעג

 .רעהרַאפ DY טריפעג רעדיוו ךימ ןעמ טָאה ,טכַאנייב 8 רעפעגמוא
 סאד טרעלקרעד ןוא ,טייל-ַאפאטסעג יירד ךיז ראפ ןעזרעד באה ךיא
 .טנעמוקַאד רעקיטכיר זיימ זיא עקירטעמ יד ,דיי א ןיב ךיא , : ענעגייא
 .ןאטסיוא ןסייהעג רימ ןבָאה ייז ."ןבעגוצוצ ONT טשינרָאג PR באה רעמ
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 רעמונ ןטריאוטַאטסױא םעד טנַאה רעד ףיוא ךָאד באה ךיא !טכעלש
 זלעוו יז .רעטסַאלפ א טימ טפעלקראפ זיא רע שטָאכ ,ץיוושיוא זופ

 .דמעה ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא ןֶאטעגסיוא ךיז ANT ךיא .ןּפַאכ ףיורעד ךיז

 ןטנעמָאמ עכלעזַא PR .ןָאטסױא טזומעג דמעה סאד ךיוא בָאה'כ
 באה ךיא .ןעגנגוגנערטשנַא עכעלשטנעמרעביא ןכַאמ שטנעמ רעד ןָאק
 ריא ףױא ןבָאה TTI ,טיירדעגסיוא ךעלטסניק NIK טנַאה עקניל יד

 רעטעמיטנעס ןדעי ,ךיז טכַאד ,טרילַארטנַאק םגה .טקרעמַאב טשינרָאג

 באה ,ךיילג טשינ ייטש ךיא ORT רַאפ ,יירשעג רעייז ףיוא .בייל ןיימ ןופ
PT PKזַא ,טגָאלקעג  POXךיא .ייוו רימ טוט  ANTןריסַאמ ךיז ןביוהעגנָא  

 "!טלַאק ױזַא רימ זיא'ס ,דמעה סאד רימ טיג, :ןטעבעג ןוא עציילפ יד
 זאטעג BND א סע בָאה'כ .םינפ ןיא ןָאטעג ףרָאװ א רימ סע טָאה עמ זיב
 ןטלַאהעגסױא .לברַא ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ ןיירַא ךיילג ןיב ןיא
 !ןעמַאזקע םעד

 יז .טכַאנ רעד PX טעּפש PA ןגױצרַאפ ךיז טָאה רעהראפ רעד
 ןעמוקעג .טכירעג-זיירק ןופ טסערַא ןיא ןריפוצּפָא ךימ ןסָאלשַאב ןבָאה
 יז ןבאה ,אטשינ ץַאלּפ ןייק זיא טרָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא PT טָאה ,ןיהא
 םעד PR טָאה'מ ּוװ ,עדניימעג רעשידי רעד ןיא טריפעגקעווא ךימ
 ייווצ ןעוועג טרָאד ןיב PK .ןדיי טרָאּפסנַארט ַא טרירטנעצנַאק טנעמַאמ
 ךיז טָאה'ס .ןדיי ערעדנַא טימ טקַאטנָאק DW ןייק טַאהעג טשינ ןוא געט
 רעגַאל םעד PX טראפסנארט םעד ןריפסיורַא |P טייצ יד טרעטנענרעד
 MD טקישעג טָאה'מ ןכלעוו ןופ ,ַאװַאלסיטַארב ןופ טייו טשינ ,טערעס
 .ץיוושיוא

10 

 ND רעטרע ענעדיישרַאפ PH ןדיי ךס א ןעוװעג ןענעז טערעס ןיא

 -קנופ יד ND ןצעמע טימ ןריטקַאטנָאק I ךיז MD עניימ .ײקַאוװָאלס

PR NIN Yןפױלטנַא וצ גנונעפַאה רעד  NHזעוועג ןענעז ,ןענַאד  
 ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא טָא .ןטיהעג קרַאטש וצ ךימ טָאה עמ .עטסיזמוא

 ,טנָאדנעמַאק רעד ןוא םלוע-רעגַאל ןצנַאג םעד טלמַאזרַאפ טָאה'מ זעוו

IXדנַאלשטייד ןייק טריאוקאווע ןרעוו רימ זַא ,טרעלקרעד טָאה ןַאמ- ס.ס  

 עבעלטע ןיא ןדאלעגפיוא TINK טָאה עמ .טעברַא רעוויטקודַארפ ףיוא
 .טכַאװַאב ןרָאװעג גנערטש ןענעז עכלעוו ,ןענָאגאוו

 Ik ,טריטנעירַא ךיז ךיא בָאה ,רעטעמַאליק טרעדנוה א ןרָאפעגּפָא
 בָאה ךיא .ַאלָארטסַא וצ ,עיזעלש ןופ גנוטכיר רעד PR טייג גוצ רעד

 PR ץיוושיוא Tp טריפ געוו רעד IX ,ןָאגַאװו PR ןדיי יד טרעלקרעד

ONNטמוק טרָאד  ANDןכַאמפיוא ןפלעה רימ ןלָאז ייז ,ןטעבעג בָאה ךיא  
 ,ןעמַאזוצ רימ vm ןפיול לָאז ,ןעוועטַאר ךיז ליוו סע רעוו .ןָאגַאװו םעד
 -עגושמ א רַאפ ןעמונעגנא WO ןבָאה ןדיי יד רעבָא .ןריפ ייז לעוו ךיא
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 -אלשעג TIM עקינייא ךימ ןבָאה .ןָאט סעפע ןיילַא ןעמונעג ךיא באה .םענ
 ךימ טָאה ןעמ .ךַאװ רעד ייב ןרסמרַאּפ וצ ךימ טָארדעג ןבָאה ייז .ןג
 קירוצ PID wh .ןייזטסנוואב ןָא ןגיל ןבילבעג ןיב'כ זַא ,טעגרהעצ ױזַא
 ךיא IX ,טפעשעגסיוא ױזַא ןעוועג PKR ןיב ,ןײזטסּוװַאב םוצ ןעמוקעג
 בָאה PR סָאװ עקיצנייא סָאד .טשינרָאג וצ קיעפ ןעוועג טשינ ןיוש ןיב
 ףיוא רעמונ ןטריאוטַאט םעד ןסייבעצ — ןעוועג זיא ןָאטעג אי ךָאנ

 רעד ףיוא TWN youn א טכַאמעג רימ בָאה PR .84.216 :טנאה ןיימ
 .ןרעטייא WW ןבױהעגנָא יז טָאה DMX העש רָאּפ א ןיא זַא ,טנַאה

Pa pxןפָאלשעגנייא  PXבָאה ךיא ןעוו .ןקיטייוו יד  PTעגפיוא - 
 לרעטצנעפ ןטעטארקרַאפ ,םעניילק ןכרוד טקוקעגסױרַא PR בָאה ,טקעוו

 זיא OND ,טרָא םעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זַא ,טריטנעירָא ךיז זוא
 ּפָארַא לעוו PR רָאנ יוו IX ,ןסָאלשַאב ANT PR .טנַאקַאב ױזַא רימ
 טייל-.ס.ס יד ןשיווצ PAK יד טימ INV ךוז א PR לעוו ARN םענופ
 ןוא רעוולאווער םעד םיא ייב ןסײרסױרַא ,גנַאר ןטסערג ןופ םענייא

 זיא ,ןָאגַאװ TD סױרַא ןיב ךיא רָאנ יו רעבָא .ךיז ןוא OX ןסישרעד
 “8 JO טָאה ,ענדָארג ןופ לרוחב x ,גנילטפעה א ןטערטעגוצ רימ וצ
 :ןאטעג גָאז ַא טייהרעליטש ןוא טנַאה רעד ראפ טּפַאכעג

 .ןָאטּפָא יאדווא סעפע טסליוו ,טגערעגפיוא קרַאטש טסיב עזיכ --
 .קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ יװ ,ןטייצ ערעדנַא ןענעז טציא ! הלילחו-סח

 ןטשרע PR ןלַאפנײרַא ןפלעה ריד Syn ךיא .טרידיווקיל win ץיוושיוא
 .דנאלשטייד ןייק טקישעג טרעוו סָאװ ,טרָאּפסנַארט

 ,טרָא DY זיב טײלגַאב PR ןטָארטעגּפָא טשינ רימ ןופ Mw זיא רע
 ךאנ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעפש .ענעמוקעג-יינ ןעמונעגפיוא ןרעוו'ס וו
 .קירוצ ָאד ןיב ךיא זַא ,טסּוװרעד םיא ןופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטנַאקַאב
 א ךיוא ,הביבס ןוא קסנָאלּפ ןופ טרָאּפסנַארט םענופ ךָאנ -- ייז ןשיווצ
 םעניילק ,ןרעדנוזַאב ַא PR טריפעגניירַא ךימ ןבָאה ייז .עוואלמ ןופ רבח
 לָארטנָאק יד ןעגנַאגעגכרוד טשינ PA PR .גנודיילק טכַארבעג ןוא רעמיצ
 IX ,ןענעדרַאנייא TW טעוו עמ :טקיאורַאב ךימ טָאה'מ .ןשטייד יד ןופ
 טייג סָאװ ,טרָאּפסנַארט K PK POS PR לָאז ,םורַא העש INS ַא ןיא

TDדנַאלשטייד , 

  ONTןעוועג זיא  PRרעבַאטקַא שדוח 1944
 יד ןופ ןריפ טזָאלעג Pr ןוא שיטַאּפַא ןצנַאג PR ןרָאװעג ןיב'כ

 ןטלַאהַאב ןוא קָאלב PK ןעמונעגניירַא ךימ ייז ןבָאה ךָאנרעד .םירבח
 א TK טיורב לקיטש ַא טכַארבעג PAX רימ ONT עמ .לטסעק א רעטנוא
 העש 24 א ןטלַאהעג טרָאד ךימ ןעמ טָאה ױזַא .רעסַאװ לסיב

 -וצנֲא ןבעגעג רימ טָאה עמ .לעּפַא IX ןעמוקרַאפ טפרַאדעג טָאה'ס
 טוג טייצרענייז ךימ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייק ידכ ,ןלירב ראפ ַא ןָאט
 קרַאטש PX ANT לעּפַא םעד תעב .ןענעקרעד טשינ VN ןלָאז ,טנעקעג
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 רעטנַאקַאב א ןעגנַאגעגכרוד זיא רימ ןופ רעטעמ ןבלַאה ַא .טבעלעגרעביא
 ךימ רע טעוו טָאי-טָא -- רימ ףיוא קילב ןייז טלעטשעגנָא NK ןַאמסעסע
 .רעטייוו PYNK AWA זיא'ר ! ןענעקרעד

 םעד ןיא ןיירא Syn ךיא ןעוו ,טנעמַאמ םעד Mw ןעמ טבעלרעד יו
 PR ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה יקצישזָאר םַאדַא ?טרָאּפסנַארט ןטסטנעָאנ
 -רעד mbox ךימ רע טלָאװ ,רימ ןגעוו ךיז טסּוװרעד רע ןעוו .רעגַאל
 ןטַארַאפ טשינ םיא לָאז PR IX קערש סיוא ,טעגרה

 ,טגָאזעג עבוטשביירש רעלַארטנעצ רעד ןופ רבח א רימ טָאה טכַאנייב
IXטרָאּפסנַארט ַא טייטש רעױטרעגַאל ןרַאפ  TDןדיי עשיקַאוואלס 50 , 

 ןופ רעטעמַאליק 70 ,עיזעלש-רעדינ ,דנַאלדירפ ןייק BY טייג רעכלעוו
 לעוו ,ןעמונעגסיורַא MT ןופ רענייא טרעוו טנעמַאמ ןטצעל PR .ווַאלצַארוו
 : ןייז DYN ןעמָאנ ןיימ ןוא -- טרָא זייז ףיוא ןרעוו טריפעגניירַא ךיא
 ןעשעג עקַאט זיא ױזַא .ןֶאמכייר רעטעפ

 ןטַאדלַאס ןופ ןענַאטשַאב זיא טרָאּפסנַארט םעד רעביא BN יד
 .ןפיולטנַא ןגעוו טכַארטעג געוו ןצנַאג םעד בָאה ךיא .טכַאמרעװ רעד ןופ
 זעוועג זיא'ס IX ,טפעשעגסיוא WK קיטסייג TK שיזיפ nya רעבָא ןיב'כ
 ךיא בָאה ,רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא .ןריזילַאער וצ ןַאלּפ םעד ךעלגעממוא
 טרעדנוה ISB א IND רעגַאל רעניילק א זיא סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיילג ךיז
 ןעגנוגנידַאב יד .שזדָאל ןופ ןענעז JO א .ןליופ ןופ ןטסניימַא ,םיריסא
 .ץיוושיוא זיא MW שרעדנַא ןצנַאג זיא ןענעז אד

 .סָאדנַאמָאק-טעברַא ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טרימרַאפ ןענעז דלַאב
 ןטעברַא WW ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןדיי עשיקַאװָאלס יד ןופ עפורג א

PXןיב עפורג רעד ןיא .ןטרעבוש ייב קירבַאפ-ץלָאה א  AXךיא  

 ,ץיוושיוא ןיא יו רעסעב סָאװטע ,ןסע ןעמוקַאב טרָאד ןבָאה רימ .ןעוועג
 -סיוא TD ןברָאטשעג ןשטנעמ ךס א ןענעז ָאד ךיוא .גונעג טשינ רעבָא
 ןשטייד יד ןופ גנומענַאב יד .רעטכייל ןעוועג זיא ןגעווטסעד ןופ .גנופעש
 -אמערק יד ןעזעג טשינ טָאה ןעמ ,עקידתוירזכַא RIX ןעוועג טשינ זיא
 .ןגױא יד ראפ טױט םעד -- סעירָאט

 טעברַא רעד ייב ףיוא ךיז ריפ ךיא IX ,ןעזעג ןבָאה ןשטנעמ יד
 ןגעוו ןגארפ ןלעטש זגעלפ ייז .רעטכייל יז גַארטרַאפ ,ייז יוו שרעדנַא

 עניימ רעטנוא ןעמונעג ,טגָאז עמ יוו ,ייז ךיא בָאה זייווכעלסיב .םעד
 ns לייוו ,טעברַא רעד nya תוחוכ יד ןרָאּפש וצ יוו טנרעלעג ,לגילפ

 ךיא .ןטלַאהסיוא גנַאל טשינ ןעמ ןָאק ,ןעמוקַאב רימ סָאװ ןסע םעד
 .דייר טימ טרעטנומרעד YT בָאה

 זיא ,טעברַאעג ןבָאה רימ ּוװ קירבַאפ רעד Pa רעגַאל םעד ןופ
 ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןענעז לָאמ ןייא .רעטעמַאליק ַא רעפעגמוא ןעוועג
 זעוועג ךיוא ןענעז זדנוא ןשיווצ .טסָארפ ןקראטש א Mya ,ירפ רעד זיא
 טריפעג .רעווש רעייז ןעוועג ייז רַאפ זיא גנַאג רעד OST ,ןדיי ערעטלע
 IX וצ ןענאטשעגוצ זיא רע .רעניארקוא ןַא ,ןַאמ רעזייב ַא זדנוא טאה
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 ןגָאלשעג םיא ןוא (ייקַאווַאלס ןיא ,ןישטנערט ND סיז) שטנעמ ןרעטלע
 לָאז רע ,םָאזקרעמפיוא טכַאמעג OX ךיא בָאה .רעלענש ןייג לָאז רע
 ךיא בָאה ,קירבאפ רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ wn .ןגָאלש ןרעהפיוא

 ןעמ ,רוטנאדנעמַאק-רעגַאל רעד וצ ןדנָאװעג ןוא "ץרַאה טכַאמעג , ךיז
 םיוק ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ טגָאלש רע לייוו ,ןטסָאּפ םעד ןשיוט לָאז
 זיא ,העש א ןופ ךשמ זיא wh ,טרעדנּוװעג ןײלַא ךיז באה ךיא ,ןייג
 PR דיירפ youu א ןעוועג זיא'ס .ןרָאװעג טשיוטעג רעניַארקוא רעד
 ןשטנעמ יד ךימ TANT ,ןָא טנעמַאמ םעד ןופ .ָאדנַאמָאק רעצנַאג רעזדנוא
 .ןרעייז רעזיילסיוא ןַא סעפע יוו טכַארטַאב

 עלַא TD טמיוצעגמורַא ןוא טעװעטַארקרַאפ ןעוועג זיא קירבַאפ יד
 TID טנעמַאמ א זיא .ןריט יד ייב ןענאטשעג ןענעז סנטסַאפ-ךַאוו .ןטייז
 ךיא .ןעוועטַאר וצ ךיז ןענַאד ןופ טייקכעלגעמ ןייק ןייז טשינ טעוו ,הנכס
 ךיז ייב ןטלַאהעג ןוא לגעזנזייא ןַא ןופ לקיטש ַא טפַאשעגנייא ךיז בָאה
 זיא'ס IN ,טעלַאוט רעד זיא ןייגניירַא ךיא געלפ גָאט ןדעי .שַאט ןיא

x yaיד .עטַארק יד ןגעז ןוא לרעטצנעפ טעװעטַארקרַאפ ןיילק  

 טרעדנוה יירד-ייוצ א ,דלַאו א ןופ wen טשינ ןעוועג זיא קירבַאפ
 ayo עכעלטע ןופ ךשמ px .ןפיולטנַא וצ טרָא לַאעדיא IN -- רעטעמ
 ."רָאה א ףיוא , ןטלַאהעג ךיז טָאה יז ,טגעזעגכרוד ןעוועג עטַארק יד זיא
 INT PR .ןפיולטנא PR ןעמענוצסיורַא יז טכייל ןייז טעוו טנעמַאמ ןדעי
 טעוו זעמ ביוא .ָאדנַאמָאק רעד ןופ ןשטנעמ עכעלטע טיורטרַאפ סָאד
 טזייוואב ,רעגַאל PR ןעמענ טייצ-טעברַא רעד ןיא ןעמוק זדנוא ךָאנ
 WN םעד ןצונסיוא AW ןאק רעבירעד ,הנכס א טָארד סע IX ,סָאד
 :ןעוועג ךיוא ןענעז ןשטנעמ עטיורטרַאפ יד ןשיווצ .ןעוועטַאר וצ ךיז
 ר"ד ןוא ,ַאװַאלסיטַארב ייב ַארדַאמ ןיא טבעל רעכלעוו ,ךייר ןעגוע
 .ײקַאװָאלס ,ץינעשטול PR טבעל ,טסריפ טסענרע

 -עלסיב ,שטיידסקלַאפ א טימ טקַאטנָאק א ןדנובעגנַא ךיוא באה ךיא
 זגעוו תועידי ןעגנערב רימ טגעלפ רע .יורטוצ OX WW ןעמוקַאב זייווכ
 לָאז רע ,ןטעבעג OX בָאה ךיא זַא .ןסע ךיוא ,טנָארפ ןפיוא עגַאל רעד
 טָאה ,םירבח יד ןשיווצ ןלייטעצ וצ ןבָאה לָאז ךיא ,רעמ ןעגנערב רימ
 עבעלטע ןפַאשרַאפ לָאז רע ,ןטעבעג PX בָאה רעטעפש .ןָאטעג OST רע
 MX באה ךיא .טעלָאטסיּפ ןטשרע םעד טכַארבעג טָאה רע .ןטעלַאטסיפ
 רעטלּפָאד א טימ סעפעג:סָאמרעט & PR ,רעגַאל ןיא טלגומשעגכרוד

 ףיוא .ןסע OST טכַארבעג טײצגָאטימ TINK טָאה ןעמ ןכלעוו PR ,קעד
NIXזיא .ןטעלָאטסיּפ עכעלטע ןעלגומשוצכרודַא ןעגנולעג רימ זיא ןפוא  

 ךיא ONT ךָאנרעד .טרָא ןסיוועג א WAX ןבָארגַאב ייז ךיא בָאה רעגַאל
 ןוא ןטָארד עטריזירטקעלע ןקַאהוצרעביא ףיוא ןעגנַאװצ טלגומשעגניירַא
 זאלפ א ןטכַארטוצ ןעמונעג ךיא INT טציא .םירישכמ ענעדיישראפ ךָאנ
 ,ןדיי עכעלטע ךָאנ טרישזַאגנַא ןוא רעגַאל ןצנַאג םעד ןעיירפאב וצ יוו
 .יורטוצ טַאהעג באה ךיא עכלעוו וצ
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 עשיזיוצנַארפ טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג קירבאפ רעד זיא ןענעז רימ
TKןופ ענעגנַאפעג-סגירק עשינעילַאטיא  IXטייוו טשינ ,רעגַאל ןרעדנַא  

 טכַארבעג גָאט ןדעי ןוא טגעווַאב יירפ ךיז ןבָאה ייז .ןרעזדנוא ןופ
 רעד ךיז טרעטנענרעד'ס IX ,טסּוװעג בָאה PR .טנָארפ םענופ תועידי
 -רעביא ןעוועג ןיב ךיא .טליּפשרַאפ המחלמ יד ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ףוס
 רעד לייוו ,ןרידיווקיל טנעמַאמ ןטצעל PR PINK ןלעוו ייז זַא ,טגייצ

PT ONT WANDןייק טריפעג טָאה סָאװ ,ײסָאש:-טּפױה םעד ייב ןענופעג  
 טעוו גוצקיר רעצנַאג רעד זַא ,ןטרַאװרעד טנָאקעג טָאה ןעמ .ּואלסערב
 ןעוועג זיא OST .ןפָאלשעג טשינ טכענ ךס ַא YA PR .ןייגייברַאפ אד
 .1944--45 ראורבעפ PR ראונַאי ,רעבמעצעד םישדח יד זיא
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 רעכערבראפ רעד ןענישרעד רעגַאל רעזדנוא PK זיא גָאט ןסיוועג א
 DIST VOX ןייז ONT ,ָאליט רעטקָאד-.ס.ס רעד ,רעגַאל רעציוושיוא ןופ
 -רעד םיא ANT ךיא ןעוו .עלעגנעמ ר"ד ןעמונעגרעביא רעטעפש טָאה
 זעמוקעג טשינ רע זיא :ןצרַאה . ןפיוא קירעיורט ןרָאװעג רימ זיא ,ןעז
 -כיילג ?ןענעקרעד ךימ טעוו רע TR -- עיצקעלעס ַא ןריפכרוד רעהַא
 ןקידנרידיצעד א זיא ןעגנַאפ וצ יוו ,ןרינַאלּפ ןביוהעגנָא PR באה קיטייצ
 טריפעגכרוד ץיוושיוא PR OAT רעכלעוו ,ףרנווסיוא םעד טָא טנעמָאמ
 ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןסיוטשעגנַא PT ANT ךיא .סנכערברַאפ עכעלקערש
 .ןעוועטַאר וצ ךיז ידכב ,םישעמ ענייז ןופ טשינ טסייוו ןעמ Mm ,רעהא
 ןריפכרוד ףרַאד ךיא תעב ,םיא ןעגנַאפ ןגעוו ןטכַארט PR Wp יוו רעבא
 ייווצ טימ ןדנוברַאפ ךיז ךיא ANT ?גנויירפַאב רעזדנוא ןופ ןַאלּפ םעד
 ַא זיולב ןעוועג זיא רעגַאל רעייז סָאװ ,ןזיוצנַארפ ענעגנַאפעג-סגירק
 ךיא .טניווועג טָאה ָאליט עכלעוו ןיא ,ןקַארַאב-.ס.ס יר NS רעטעמ ראפ

MT ANTןבָאה םיא ייז ןלָאז .זיא רע רעכערברַאפ ַא ראפ סָאװ טלייצרעד  

 ןבָאה ייז .רעקידעבעל ןייק סױרַא טשינ ןענַאד ןופ לָאז רע ,גיוא ןפיוא
 .טגָאזעגוצ רימ

 טימ PT ןעיירפַאב ןופ ןַאלּפ ןרעביא טעברַאעג לייוורעד באה ךיא
 טָאה אד .טריקיזיר רדסכ ,ןכַאז עכעלשטנעממוא טעמכ ןָאטעג ,ןדיי עלא
 -סיורא זיא PORT קיטש א .קירבַאפ רעד ןיא לַאפקילגמוא IX טכַאמעג ךיז

 ןבָאה םירבח עניימ .ןכיד יד ןשיווצ ןפָארטעג רימ ,ןישאמ ַא ןופ ןלאפעג
 רימ זיא DIN געט עכעלטע PR רעבָא .טיוט ןיוש ןיב PR IX ,טניימעג
 .ןַאלּפ םעד ןריזילַאער ןעמונעג רעטייוו NK -- ןרָאװעג רעסעב

 רענייא YAN .1945 יַאמ TD געט עטשרע יד טרעטנענרעד PT ןבָאה'ס
 -רעד PR באה ,ןַאלּפ םעניא עטרישזַאגנַא ,םירבח טימ גנוטַארַאב א

 .רעטילימ ןשישטייד םענופ גוצקיר רעד ןעמוקרַאּפ טעוו ST זַא ,טרעלק
 .ןעגנערבמוא .TINK yn טעוו wn עטצעל יד ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 יוו .טנעמַאמ ןטצעל ןזיב ןטרַאװ טשינ ןלָאז רימ ,ךיא ןיימ ראפרעד
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 .ןעיירפַאב ךיז ןיילַא -- רענלעז עטשרע יד ןייגייברַאפ ןקרעמַאב רימ רָאנ
 יד ךיוא ,םיריסא ךָאנ ןַאלּפ םעד זיא ןעיצניירַא טגיילעגרַאפ בָאה ךיא

 .טכַאנײב ןריפכרוד םיא PX ןאלפ םעד ןטעברַאסיוא ןעמַאזוצ ,ןדיי עשיליופ
 רעד ןביוהעגנַא PY טָאה ,יַאמ WS AIX WS םעד רעפעגמוא

 WORD א PR רענלעז ןפורג עטשרע יד וזיוואב ךיז ןבָאה'ס .גוצקיר
 ןבָאה טכַאנײב .רעגאל םעד ןטיהעג ךָאנ ןבָאה טייל-.ס.ס יד .גנַאג

 .עיצַאלַאטסניא רעשירטקעלע רעד ןיא סולשצרוק ַא טריפעגכרוד רימ
 TX ןסָאשעג ןבָאה רימ .רעוועג טימ DR זיא עפורג עטשרע יד

 .טייל-.ס.ס יד .ןטָארד עשירטקעלע יד טקַאהעגרעביא "ַארוה, ַא טימ

 רימ ND טמוק אד סָאװ טריטנעירָא טשינ PT ןבָאה םערוט ןפיוא

 ןענעז ןסור יד זא ,ןעניימ ייז ןלָאז ,שיסור ףיוא ןגירשעג ךיוא ןבָאה

 טרעדנוה ASB ַא ,ןירַא TORN ןטנעָאנ PR ןפָאלעג ןענעז רימ .ָאד ןיוש
 וליפַא טָאה יז IX ,טריטנעירָאזעד ױזַא זעוועג זיא ?UN wax יד .ןַאמ

 טריוורעסבַא TORN ןופ TST רימ .ןפיולכָאנ זדנוא טווורפעג טשינ

 ץלַא wh .געט ייווצ זגיוצעג PT טָאה ONT ,גוצקיר ןשיטָאַאכ םעד

 וצ דלַאװ ND סױרַא ןשטנעמ עכעלטע wn ןענעז ,ןרָאװעג ליטש זיא

 זעמוקנַא יאדווא ךָאד טעוו טציא .טנגעגמוא ןוא PN יד ןריוורעסבַא
 .יימרַא עטיור יד

 ַא ףיוא קַאזָאק א .דליב NIX ןגיוא יד רַאפ קידעבעל טייטש רימ

 ןבָאה רימ .הנחמ ערעסערג א ךָאנ טרָאפ OX ND טייו טשינ ,דרעפ
 : םלוע רעזדנוא זעוועג עידומ דיירפ-לבוי טימ

 ! ןעמוק ןסור יד --

 קַאזָאק רעטשרע רעד .ײסָאש ןפיוא ONIX זיא עפורג ערעסערג א

 טָאה רע .ןביירשאב וצ טשינ זיא דיירפ יד .ןטירעגוצ זיא דרעפ ןפיוא

 ,רעגַאל רעזדנוא ףיוא ןזיוועגנַָא רימ ןבָאה .ןענעז רימ ayn ,טגערפעג

IXזיא'מ  TDןפָאלטנַא טרָאד  vnקירוצ געט עכעלטע . 

 יד ןכוזוצפיוא :ןעוועג זיא ןאטעג באה PR סָאװ עטשרע סָאד
 טימ ןעשעג זיא ONT ןסיוורעד PT ןוא ענעגנַאפעג-סגירק עשיזיוצנארפ

 זיא/ס .גנושיוטנא סיורג טַאהעג PR באה ,ןרעיודאב םוצ .ָאליט ריד

 ןשיסור DW ןדנָאװעג ךיז באה ךיא .ןפאכ וצ םיא ןעגנולעג טשינ
 טָאה רע .ןעוועג זיא ָאליט ר"ד רעוו ,טרעדלישעג םיא ןוא רידנַאמָאק
 .ןעגנַאפ וצ OX לעפַאב ַא ןבעגעג

 טשינ .טייצ עצרוק א דנַאלדירפ ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ

 רעגַאל א ןעוועג זיא ,טַאטשבלַאה לטעטש םעניא ,ןענַאד ND טייוו

 טַאהעג TANT רימ .ןבעל ןבילבעג ןענעז ייז ךיוא .ןעיורפ עשידיי ןופ
 .רעשל-ןיא ןעוועג זיא TD רעזדנוא PX שינעגעגַאב א ייז טימ

 .טַאהעג טשינ ןיוש רימ ןבָאה ,דנַאלדירפ ןיא ןָאט וצ סָאװ רעמ

 ןופ רעצעמע זיא רשפא ,ךיז זסיוורעד ,םייה א טזָאלעג ךיז טָאה רעדעי
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 עילימַאפ ןיימ ןופ זַא Mw קידנסיוו ,ךיא .ןבעל ןבילבעג ענעגייא יד

 ןדוי רעקַאוואלס עפורג & טימ טזָאלעג ךיז ANT ,ָאטשינ רענייק זיא
 עכלעוו ,יירד עלַא טימ ןפָארטעג ךיז טרָאד ןוא ,אוואלסיטַארב ןייק
 רימ .ןיזאר ןוא גרעבנעזָאר ,רעלצעוו :ץיוושיוא ןופ ןּפָאלטנַא ןענעז
 PR ןענישרעד זיא סָאװ ,עיצַאקילבוּפ ַא טעברַאַאב וויטקעלַאק ןבָאה

 ,ץיוושיוא , :ןעמָאנ ןטימ ,רושארב א ןופ םרָאֿפ רעד ןיא ,1945 רָאי

 ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זיא יז ."ןשטנעמ ןָאילימ ריפ ןופ רבק-ןסַאמ רעד
 .רימ ייב ךיז טניפעג רַאלּפמעזקע MR .גַאלרַאפ-הכולמ א ךרוד

PKןיב ַאװַאלסיטַארב  PXרעסיורג ַא ןיא רָאטקעריד:-סלדנַאה זעוועג  
 רעכלעוו PR ,גנומענרעטנוא רעטריזילַאנָאיצַאנ ,רעשיקַאװָאלסָאכעשט

 -יקסנַאלס םענופ טייצ רעד ןיא .רָאי 20 טעמכ טעברָאעג בָאה ךיא
 טָאה עמ ,גנונַאּפש עסיוועג ַא ןעמוקעגרָאפ Tt עגונב זיא ,סעצָארּפ
 UNM רעבַא ךעלנעזרעפ רימ וצ .סנטסָאּפ עכיוה ןופ ןעמונעגּפָארַא ןדיי
 .טרעדנעעג טשינ גנויצַאב יד ךיז

 ןייא PN טָאה רעפמעק עשיטסישַאפ-יטנַא יד PD דנַאברַאפ רעד
Ixןא ףיוא ןטערטוצסיורא ןטעברַאפ  VINKרעד ןופ ןטנעדוטס ןופ  

 .ןעגנובעלרעביא עניימ טלייצרעד בָאה ךיא .אוואלסיטַארב Px לושכיוה

 ,ןגארפ JO ַא טלעטשעג DX טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג ןענעז ייז
 ןעמוקעגנעמַאזוצ PIR Pr ןיב'כ .טרעפטנעעג בָאה PR עכלעוו ףיוא
 .טלייצרעד ץלַא ייז ןוא סעיזַאנמיג Ps סרעליש טימ

 רתסא טימ טַאהעג הנותח אוואלסיטארב זיא PR ANT 1948 רָאי ןיא
 באה ךיא .עלעדיימ א ןרָאװעג ןריובעג זיא זדנוא ייב ןוא שטיווַאבלַאג

 1950 ראי ןופ רעבַא ,לארשי pp ןייז הלוע ןגעוו ןטכַארט ןבױהעגנָא
 pa ךיא .ןריזילַאער וצ ךעלגעממוא ןעוועג סאד זיא 1964 רָאי ןזיב

 עשיגארט עגנַאל יד תמחמ ,ןטייהקנארק ערעווש רעייז ןעגנָאגעגכרוד
 ןט5 םעד ,1965 רָאי PR טשרע .טכַאמעגכרוד באה PR סָאװ ןרָאי
 .דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא רעטכַאט רעזדנוא זוא יורפ ןיימ טימ ךיא ןיב ,ץרעמ

+ 

 ןרעװ לָאז גנולייצרעד עקיזָאד יד זַא ,שטנּוװ רעקרַאטש ןיימ זיא'ס
 סנכערברַאפ עשישטייד יד ןגעוו ןסיוו war עגיה יד לָאז ,טכעלטנפערַאפ

PKגנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד  PRעדנַא ןיא ןוא ץיוושיוא - 
 .תומוקמ ער
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 ץיבודרומ לאלצב

 ץיוושוא תועווז לע םלועל ןושאר ח"וד

 עטק ןלהל .ץראה תונותעב הברה וילע ובתכ ,הצרא ץיבודרומ .ב הלעשכ

 ."תבכרהמ ץופקנ ,םיחא ,, ,12.3.65 ,''רמשמה לע,,מ
 ץיוושואב הדמשהה הנחממ 1944 ביבאב טלמיהל וחילצה םידוהי העברא

 םלועל עידוהל AMA םתחירב תרטמ .יאמב 27יב םיינשו ,לירפאב םיינש

 ידוהי תא ריהזהל הנושארבוישארב ילואו ,הנחמב שחרתמה לע ישפוחה

 ושגפנ רויייאבס רזנימב .ןמכייא ידימ םהל יופצה ינפמ הירגנוהו היקאבולס

 םתודעמ באש טוהכוה ףלור .12'ה סויפ רויפיפאה יגיצנ םע םיטלמנה

 -תוצראלו ץייוושל חרבוה םהלש ח''ודה ,''םוקמיאלממ,, והזחמ תא ובתוכב

 .האושה ימי םצעב TW םסרופו תירבה
 ץיוושואב הלבקה ףיצרב .ץיבודרומ בלס'צ לש ורופיס השעמל םת הזב

 רפסימה תא שטשטלו "היצקלס,ה תא רובעל םיקיתווה Man ול ורזע

 הנחמל ,הברעמ yaw ,ןושאר םיריסאיחולשמל ףרוצ אוה .ועורזב עקעוקמה

 .ךומס הנחמב האולכ התיהש ,ותשא תא ריכה רורחישה םויב .רחא זוכיר

 .רמגד םתב םע הצרא ולע
 היק אבולסל רזח ךא ,לארשייץראב אוה ףא היה ןיזור (טשונרא) טסנרא

 רטלו .םיטלמנהמ יעיברה ,רלצטו דרפלא םג יח היקבולסוכ'צב ;1948 תנשב

 .םינש עבראכ ינפל הצרא הלע .דברוו יכ'צה םשל ומש תא הניש ,גרבנזור

 ינניא, םשב רפס םש בתכ החירבה תואקתפרה לע .ןודנולב עקתשהו דרי

 .''תולעל לובי

 -חרזמ לובגו השראומ קחרה אל ,הבאלמב ,ןילופב 1919 תנשב יתדלונ

 גוסמ ,תידוהיה היסנמיגהו ימוקמה רפסהיתיב תא יתמייס ,רבעשל היסורפ

 דע ,היסנמיגב ידומיל םויס תנש ,1938 תנשמ .תירבע םג ודמיל םש ,הדוארב
 םיעצמאה יל ויה אלש ןוויכ םייטרפ םירועיש ןתמב יתקסע ,המחלמה ץורפ

 .לדומילב ךישמהל

 התלע הבאלמ .ונילא ךומסב ,היסורפ-חרזמ לובגב המחלמה הלחה ,םנמאו

 רובעכו - ינאו יתוחא ,ירוה ,יתחפשמ לכ - הנממ ונטלמנ ,הבר הלהבבו ,שאב

 ךא ,בער ונלבס .ריעה תזגפה ונילע הרבע ןאכ .השראול ונעגה רפסימ םימי

 .רבמטפסל דע דמעמ ונקזחה

 רפסמ םימיל ונבכעתנ ונכרדב ,התיבה רוזחל ונטלחה ןילופ תעינכ רחאל

 וליאו ,םתיבב רוגל יתראשנ ,רטומלרפ תחפשמ - םידידי יל ויה ow ,קסנולפב

 .רטומלרפ תימלוש תא השיאל יתאשנ .םכרדב וכישמה יתוחאו ירוה
 תשורח:תיב - ''גניראד דנוא הינוד,, ינמרג לעפמב יתדבע .םינמרגה ואב

 לש "היצאזירא,,ו לוסיחה רחא הז תשורח:תיב םיקה ךיירה ןמ ינמרג .תורגנל

 .םייתנש יתדבע וב ,םינלופהו םידוהיה לש הכאלמה:יתב

 וטיגב "טארנדויה,, שאריבשוי .ידוהיה וטיגה 1940יב םקוה קסנולפב

 המד קסנולפב וטיגה ןוגריא .קמור היה ומש .יריע-ןב ,הרקמ ךרד ,היה קסנולפ
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 .'וכו ידוהי אלכ-תיב וליפא ,תידוהי הרטשמ ,"טארנדוי, :םירע ראשבש הזל

 ןאכל םיאב ויה םינמרגה .הלילבו םויב תועווז יאלמ ויה וטיגב םייחה

 -כ וררוגתה וטיגב .םייוניע ישעמו חצר ,תוכמ לש תוזחמ ועריא .עשעתשהל

 לעו ,ץע-תוחולב היה רוגס וקלחבו רדג וטיגה ףקוה וקלחב .םידוהיל 0

 ,תידוהיי-אלה היסולכואה םע רשקתהל .תידוהיה הרטשמה הדקפוה םירעשה

 ,םייעוצקמ םידבוע לש תוצובק המכ ויה .רתויב השק היה ,ןוזמ גישהל

 וגהנ םידדוב םילעופש םירקמ ויה ןכ .וטיגה ילתוכל ץוחמ התיה םתדובעש

 ידיב הלעו יתאציו תובר םימעפ יתנכתסה יוגל ינוימד תמחמ .וטיגל רבעמ תאצל

 תוחפשמ המכ סנרפל ידיב הלע ךכו .וטיגה ךותל ןוזמ יכרצמ לש תויומכ חירבהל

 הצרפש ,םירקמ ועריא .דגנמ םייולת ויה םדא ייח ומצע וטיגב ךא .וטיגה ךותב

 אל עריא ןכו .םוקמב וב התרי .בוהצה יאלטה ילב ידוהיב החיגשהשמו תשלובה

 ,תודחוימ 'תויצקא ,, ףא ועצוב .ךכ םתס םוגרהו וטיגה ןמ םידוהי ואצוהש םעפ

 ידעלב וליפא ךא .וארבנ אלו ויה אלש םישעמ לשב ,עשפמיםיפח םישנא ולקתנו

 .בצמה לע טלתשהל חילצה אל ''טארנדויה,, .אושניאלל בצמה היה הלא םישעמ

 רסח ,םיילמינימה םויקה יעצמא התיה הרסח תידוהיה היסולכואה לש הבור

 ועריא הז עקר לע .ללב וקיפסה אל וקלוחש תומועזה תונמה .הפל לכוא היה

 ,תידוהיה הרטשמה DY םיכוסכס וצרפ ןכו היסולכואהו "טארנדויה,, PA תובירמ

 דקפמ לש ומש תא רוכזא אל הנה .רכוז ינא לכה אל .הריתי תונבצעב הגהנש

 וטיג לסוח - רבמצד וא רבמבונ - שדוח הזיאב רוכזא אל ןכ :תידוהיה הרטשמה

 .קסנולפ

 ןוטבה-תפצר לע םימוריע

 סנכתהל וניווטצנ .וניתבמ ונלוכ ונשרוג דחא הליל .1942 תנשב הז היה

 ,המוהמה הככשו רכיכב לכה אצמנשב .וריו ונב וקחד .וטיגה לש הלודגה רככב

 .רוביצל םואנ אשנ קסנולפב תשלובה שאר .הביבסה ןמ םיבר .ס.ס ישנא ועיפוה

 קסנולפ וטיגבש וז רשאמ ,רתוי תיביטקודורפ הדובעל קוקז ינמרגה םעה

 םיעסונה תבכרב ונעסנ .ונעדי אל ונתוא םיליבומ ןאל .ונלוכ תא וחלישו

 הדימעיםוקמ היה ישוקב .הפל הפמ םיאלמ ויה תונורקה .םינשי היתונורקש
 ונעסנ .תודעומ ונינפ ןאל ונספת םרטב דוע ,םימיא תוזחמ ועריא .םיילגרל

 .ואנקריב לש ףיצרל חולשמה עיגה ברעבו ,תוליל ינשו םימי ינש

 ,ושריג .תונורקה ןמ ונתוא ואיצוה ''!המידק !המידק !רהמ,, :ארפ-תוקעצב

 המב ונספת אל ךא ,אבו שחרתמ םויא ,ליגר-יתלב והשמש ונשח .וגרהו וכיה

 | .ןיינעה
 םג .וליבוה םידליהו םישנה תא .דוחל םישנו דוחל םירבג :ונתוא וקליח

 דימ וליבוה ורחבנש םישנאה תיברמ תא .היתיאר אל רתויו .םהיניב יתשא

 ןיב .םירבג תצובקו םישנ תצובק דחא דצמ .טעמייתמ קר וראשנ .תויאשמב

 הציר ךות הנחמל רשי ונוסינכה .שיא םייתאמ ךרעב .ינא םג יתייה םיראשנה

 המ לכ ,ךרע-יצפח לכ רוסמל ונילע Wy .ףירצל ונסנכנ .הלילה דרי רבכ .תוכמו
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 םילבקמ ןאכו םינשי ןאכ ,לוכאל םינתונ :המואמ םיכירצ אל ןאכ .ונמע היהש

 םידגבה יפל ,םיריסא ונביבס וקסעתנ .ירמגל םימורע טשפתהל ונילע .הדובע

 .ס.ס ישנא השולש םיינש םדי לעו ,ושבלש םיספסופמה

 .רחשה הלעש דע ףירצה לש ןוטבה תפצר לע םימורע םיבוכש ונראשנ ךכ

 טחמש vy קיזחה ודיב .עקעקמה ?aw וילא ןחלושה לא ונארקנ דחאידחא

 ,דואמ הביאכה עוקעיקה תכאלמ .שוט תיחולצב לבט טחמה תא .והצקב

 תחלקמה רחאל .יביטימירפ ץחרמ תיבל ונואיבה רחא .בר ןוזפיחב השענ רבדהו

 עבצשב ,םייחרזא םידגב קלחו הנחמ ידגב לביק קלח .םינושמ םידגב ונושיבלה

DIXםייסנכמ גוז יתלביק ינא .ןרוטקמהו םייסנכמה תא ספספמ  DAYןרוטקמו  

 .םלענל יתלוכי אלש ,םיידנלוה ץע ילענ גוז יתלביק ןכ .15 ןב דליל םימיאתמה

 .יחשה תיבל תחתמ ןתוא יתאשנ תועובש המכ .ילע תונטק ויהש ןוויכ

Wayואנקריב-ץיוושוא הנחמב הרקמ ךרד יתשגפ םוי רשעיםינש הרשע  

 ונממ .הבאלמ וטיגמ חולשמה םע תועובש המכ ינפל ןאכל עיגה אוה .יבא תא

 השענ םהה םימיב .םיזאגה:יאת לא רשי וכלה יתוחאו ימאש ,יתווהל יל עדונ

 תא .יביטימירפ ןפואב אלא ,ךכ םשל ונבנש םישידחה םינשבכב אל רבדה

 ,םימוטא ויה היתותלדו היתונולחש הנטק םירכא תתקיבב וסינכה תונברוקה

 תורובב תופוגה תא ופרש ךכירחאו .ןולקיצה'זאג תא וסינכה דחא החתפבו

 .1945 דע לסחל וגהנ ךכ .םידחוימ

 םוניהיגה ןמ תאצל ךיא

 דובעל ונתוא ואיצוה אל הליחתב .19 קולבל וסינכה ונלש חולשמה תא

 הנחמב תודובעל ונתוא וררג םוי לכ .ונל ונתנ אל חונל םג ךא .הנחמל ץוחמ

 לוח ,םינבל בוחסל ,הריהמ הציר ץורל ,הדמשה השוריפ הדובעה - אפוג

 .ינש דצמ .ס.ס ישנאו דחא דצמ "ופאק,,ה .תוכמו הצאה ךות לכהו .המודכו

 םימי המכ ךשמב .םיבר ותמ םוייםוי .םידבועה רפסמ תחפ הדובע לכ רחאל

 הלאמ הנטק הצובקו ינא ונסנכוה ןכמירחאל .טעמייתמ הצובקה Jon וראשנ

 .םינוש תומוקממ םישדח םיריסא םע 26 קולבל םייחב וראשנש

mannaםייביטימירפ םינבלייפירצ ויה ואנקריב ןשיה , Yawםיחותפ רתוי  

 הנחמה תחיתפ דע דמעמ וב יתקזחה .הלקנ לע ורדח גלשהו םשגהו ,םירוגסמ

 ךרעב היה רבדה .ץע-יפירצ יונב היהו ןשיה הנחמה ןמ קחרה אל אצמנש ,שדחה

 חולשממ ינלופ ידוהי היה ןאכ ףירצה שאר .16 רפסמ קולבל יתעגה .1943 ילויב

 ןמז יתאלמש דיקפת ,ףירצה םשר שמשל ודי לע יתרחבנ ינא .יטלו'ז םשב יתפרצ

 .ךשוממ

 םבצמ היה ץיוושוא הנחמב .ןווימ םידוהי ויה ויריסא .דחוימ היה ונפירצ

 .םתפש תא עדי אל שיאו תינווי דבלמ הפש םוש ועדי אל םה .רתויב יגארט

 ןאכ ועריא תופוכת םיתיעל .םינלופ ראשה .ןווי ידוהי 1,500 ךרעב ויה ףירצב

 אלא תויחל אל קיפסה לכואהו רתויב השק התיה הדובעהש ןוויכ ,"תויצקלס,

 .היזלשמ ינלופ ,יקסלבז םשב ילילפ עשופ ,שדח ףירצ שאר אב ךכירחא .תומל
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 .הריט עודיה הנחמהיאפור התוא עציב ."היצקלס, התשענ ונלש ףירצב

 יאתל ימו ראשיי ימ ,קספ עבצא תזימרב אוהו וינפ לע ורבע ,םימורע ,םיריסאה

 יאתל ונודינש םיריסא .תסטרכה ידיב האצמנ ףירצה םשרכ ינאו .םיזאגה

 םקיזחהלו תסטרכה ןמ םהלש םיטיטרכה תא איצוהל ילע היה המוש ,םיזאגה

 תא יקסלבז ףירצה שאר רפס "היצקלס,,ה המייתסנשכ .תרוקיב םשל דוחל

 ירפסמ תא עידוהל היה ידיקפת .םיזאגל םידעוימה םיריסאה לש םיסיטרכה
 ,םיסיטרכה םע םשל יתכלב .הנחמה לש ישארה דרשמב םיזאגל םינודנה

 יתרטמ .םינודנ לש תוחפ רפסמ לע יתעדוהו ילצא יתנמטהו האמכ יתאצוה

 םייא ,ןוכנ ונניא הזה רפסמהש ררבתנשב ,רשפאש המכ ליצהל :הטושפ התיה

 ליתה:יטוח לא ותוא יתבחס .תוומ היה ושוריפו !ךילע ןישלא :יקסלבז ילע

 :סנ הרק .וממז תא עצבל זיעי אוה םא ,ליתה לע ןאכ תומנ ונינשש ויתרהזהו

 שאר ןגראל גהנש ,םיפירצה ישאר תשיגפל םיפירצה ישאר לכ ושקבתנ הז עגרב

 תא ךירדמ היהו קסנולשמ עשטיודיסקלופ היה אוה .שינאד ומשו ,הנחמה

 .ינליצה הזו ,השיגפל ץרו יקסלבז יל חינה .םינוש םיניינעב םיפירצהישאר

 .םיזאגל וכלה אל ךרעב ןווי ידוהי האמו

 רבדה היה הכלהל .הז םוניהיג ךותמ אצא דציכ ,ןוימדה לעופ ליחתה טאל

 ילע לבא .הצריפ לכ הרתונ אלש קדקודמ היה הנחמה לש ונוגריא :ענמנה רדגב

 םוצעה הדמשהה:הנחמב שחרתמש המ לכ םלועה רואל איצוהל ילע !תאז עצבל
 הדמשהה ידממ ושענ ,ואנקריבב םישדח םינשבכ העברא ונבינש רחאל .הזה

 לוסיח ילע עיפשה דאמ .רועיש-ךןיאל לדג םינשבכה לש לוביקה חוכ ,םימוצע

 .דטשנייזרטמ ןאכל ואבוהש תויכ'צה תוחפשמה תונחמ

 החירבהו ''רקנוב ,,ה

 המצע ny התואב .החירבה ןונכיתלו תחקופמ הבשחמל יתרבע ןוימדה ןמ

 ףא - גרבנזורו רלצוו ירבח ינש .הפי ולע אלש ,החירב לש תונויסנ המכ ועריא

 772 החירב ןויסנ וברע ,היקבולסמ םידוהי - ואנקריב הנחמב םיפירצ:ימשר םה

 תוידוסבו םמצע תעד לע תאז ושע םה .םהיתונכה לע יתעדי אל .1944 לירפאל

 הנחמה דקפמ .תומוצע ''תויצקא,, הנחמב וכרענ לשוכה םנויסנ רחאל .הרומג

 ,םידוהיה םיפירצהימשר לכ תא םהידיקפתמ קלסל דיימ דקפ גרבנצרווש

 .םשר רותב ,הנשכ יתדובע ץקמ ,דובעל ינוחלשו ידיקפתמ יתוא םג וקליס זאו

 דעב .הבורמ התיה התנכס ךא ,תומייוסמ תולקהב םנמא הרושק התיה וז הדובע

 .םיזאגל םשרה ךלה רתויב הנטקה תועטה

 םיניצקמ בכרומ היהש ,השראו לש רהוסה תיבמ חולשמ אבוה ונלש ףירצל

 ,היזלשמ ינלופ ''ופאק,, וידיל לביק וז הצובק ,םיטפושו םיטילקרפ ,םיהובג

 ויפכ ןויקנב ץוחרל יבילא הזיא ןמז ותואב שפיח אוה .עודי עשופ ,יקצי'זור םדא

 ,ולש הגולפב דובעל ךלאש ,יל עיצה הז סופיט .ץיוושואב םינש ךשמב ויאטחמ

 ינוקליס םרטב .יל המסק וז העצה .השק דובעל ךרטצא אלש יל וחיטבהב

 םישגהל יתלוכי אל םשר יתויהבש ןוויכ ,רטפתהל ימצעב יתיצר ,םשרכ ידיקפתמ
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 החירבל ףתוש יל יתאצמ וליפא .םישדוח המכ הז יתננכיתש החירבה תינכת תא

 המייקתנ ץוחהיתודובעל יתאציש ינפל ךא .קסנולפמ ןייטשנרוב ירבח -

 םינשבכב הדבעש הגולפ התיה וז .שדח ודנאמוק-רדנוז םקוהו "היצקלס,,

 ןמזמ היה ךירצ ןכו םהל הפי הקיתשהש ,םיידוס םיניינע הברה ועדי הישנאו

 ירבח הלא ןיב לפנ ברה ירעצל .םמוקמב םישדח סייגלו םדימשהל ןמזל

 .שדחמ ילש החירבה-תינכת דבעל ילע היה המושו ןייטשנרוב

 יתשגרהש רחאל ,יקצי'זור םדא ''ופאק,,ה DY תימיטניא החיש עצמאב םעפ

 יל ןיא ידוהי רותבש ול יתרמא ,םיריסאל עייסל לחהש ,ךכ ידכ דע הנתשנ אוהש

 לביק אוה .ידיב עייסיש שקבמ ינאו חורבל ינוצר .םייחב ראשיהל יוכיס לכ

 אלש יפ לע ףא ,לבקל יתלוכי אל ,ןבומכ ,תאז .ונינש חרבנש עיצהו יתעד תא

 לע םדא ייח יפלאש עשופ היה שיאה ירהש ודצמ היצקובורפב יתדשח

 תוחיש ימי המכ רחאל ותוא ענכישש עירכמה יקומינ .ךכמ ותוא יתאנה .ונופצמ

 ןפוא הזיאב ינלאש אוה .םוקמ לכב והוריכי תבתות ולגרש ,הכנ ותויהב :הז היה

 :היטרפל התוא ונקדבו יתינכת וינפל יתסרפ .החירבה תא םישגהל בשוח ינא

 אבחתהל רשפא וב ,ולש הדובעה-תגולפ לש רוזיאב ,לוחה תורובב רקנוב הנבא

 .םוקמה ןמ קלתסהל רחאו םימי השולש

 .רקנובה תא תונבל ידיב ועייסיש ותגולפמ םינלופ ינש לע ליטה יקצי'זור

 םה ףא ושמתשי חילצי ןיינעה םא :רקנובה הנבנ תילכת וזיאל ועדי וללה

 ונתשולש םיעסונ ונוליחה תינכתה תא ונרשיאש םוי ותואמ .םתחירבל רקנובב

 .היינבה-תגולפ ליבשב םשמ לוח םילטונו תוינורקב לוחה תורוב םתואל

 דעונש ,רקנובה תא ונומיקה תורצקה תוקספהה תעשבו .השולשה ונחנא דימת

 .לוחב ךומתל תוחול גישהל היה ךירצ .םישנא ינש ליכהל לכויש רוב תויהל

 לע דמוע ישילשהו הכאלמב םישוע םיינש .ללכ הלק אל התיה וז הדובע

 תיינב .תווסהל םירהממ ונייה יונבה קלחה תא .ס.ס ישנא ועיפוי אמש ,רמשמה

 .םוי 15 הכרע רקנובה

 שיאה לעו החירבה ךיראת לע ,יקצי'זור םדא ופאקהו ינא ,ונצעונ התע

 הלע .ותוא רשאיש ידכ ,ומש תא ול הלגאש ונממ עבת אוה .ימע חרביש

 ידוהי .ןיזור ומשו ,21-ה קולבה-שאר ,21 ןב ידוהי My חורבל עיצהל יתעדב

 ונל םייופצה םיישקה לע רבגתהל לכויו ,וחוכ אולמב ןיידע היהש ,יקבולס

 ולכוי אל בר ןמזש ןוויכ .הריהמ הבושת ונממ יתעבתו ומע יתרבדנ .ךרדב

 .תולילב ןושיל יתלדח ןכש ,חתמב דומעל יבצע

 ויה אל רבכ םייחה .דבלב ייח תחלצהל םינווכמ ויה אל יצמאמ לכ

 ויתשגפש ,יבא םג .יתחפשמ לכ תא יתדביא רבכ ירה ,יליבשב ךרע םהל

 יל תפכא היה ןכ םא .חצרנ אוה - הדובעהמ דחא םוי רזח אל ,ץיוושואב

 הנמיהמה היצמרופניאה לכ תא ,ץיוושוא לע תמאה תא םלועירואל איצוהל

 רחאל .עוציב לש בלשל סנכנ ןוימדבש רבד הליחת היהש המ .ידיב הרבטצנש

 תא ונעבק .ילא ףרטצהל םיכסה ילש החירבה תינכת תא ןיזור ינפל יתשרפש

 "ופאק,,ה ידיָלע רשוא ךיראתה .1944 יאמב 277 תבשל החירבה דעומ
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 וכחי (רקנובה תא תונבל יל ורזעש הלא) םיריסא ינשש ןיזורל יתרמא .יקצי'זור
 יתרבדנ .רקנובל ילא והוליבויו תדעוימה העשב םימהיתקפסה ןיינב די לע ול
 ,תוריהז ימעטמ ותגולפב דובעא אל דעומה ינפל םימי השולשש יקצי'זור םע
 דחא אוה ףא ,הציב'זוו ןפיטס היה הלש "ופאק,,הש הנכשה הגולפב אלא
 .ואנקריב הנחמ לש םיעדונה םיחצורה

 ןיינמ ךרענ צ"החא 2 העשב .יאמב 27יה תבש - דעומה yan הנהו
 םיכירצ ויהש םיינשה .רקנובה לא יתקמחתה ,הקידבה רחאל דימ .םידבועה
 קוחרמ יתיאר תוקד המכ ץקמ .םיימה-תקפסה ןיינב רבעל ונפ ןיזורל ןיתמהל
 .רקנובל דימ והוליבוה םיניתממה .םשל ךלוהו הנחמה ןמ אצוי ןיזור דציכ
 ,המינפ ונסנכנ ונאו רקנובב יתוניכהש םילברסה תא ונשבל 2.20 העשב ךרעב
 .לוחב הלעמלמ ונוסיכ םירזועה ינשו

 ויה הז דבלמ .לכה הז .םחל תורכיכ יתשו םימ םע ילכ יתוניכה רקנובב
 רחאל טלבתנ אל הלא םידגבב .םיאלמשח לש הדובעיידגב - םילברס ינש יל
 .ךרדב םיכלהמ ונואריישכ החירבה

 היה רשפא רבקב .לוח ךפשנ וילעש הסכמ םע רבכ ,השעמל ,היה רקנובה
 היה ךירצ וכרדש ,הארנייתלב ,ןטק רוניצ עקבתנ הסכמב .זוזל אל ךא ,בכשל
 תוגולפה תקידב םיכרענ רשאכ ,4 העשל הייפיצב ונבכש .המישנל ריווא רודחל
 ,הנושארה הריפצה העקב ןכמ רחאל תוקד הרשעישמח ,רשע .םידבועה ןיינמו
 הריפצהש ונעדי ונא .טלמנש ריסאה רחא שופיחה ליחתה .הקעזא השוריפ
 ,ברעב קר שחרתי הז ךא .ןיזור לש ורדעיהב ושיגרי רשאכ ,בוש רופצת

 .הנחמל הדובעה ןמ תורזוח תוגולפהשכ

 רוניצה םתסנ רשפא .רקנובל ריווא רדוח אלש ,שוחל ונלחתה םייתניב

 דמעמ ןאכ קיזחהל ונילע ירהו ?קנחנש תנמילע ןווכתמב והומתס רשפאו

 םירמושה וזוזי אל הנחמב ריסא רסחי םא ,ןכש !תוליל השולשו םימי השולש

 .בר הכ ןמז דמעמ קיזחנ אל !המיא .תוליל השולשו םימי השולש םמוקממ

 תורזוח תוגולפה דציכ ונעמש .ןיזור ללגב היינשה הקעזאל וניפיצ וישכע

 םיעמוש המדאל תחתמ .''רהמ רהמ ,!המידק !המידק,, :תורעגה תא ,הדובעה ןמ

 .וניפיצש יפכ רפוצה ללייתנ רדסימה רחאל ,ןכאו .הלעמל רשאמ בוט רתוי

 תואמ םע הביבסה לכמ .ס.ס ישנא הברה הרזעל ואב !לודגה שופיחה ליחתה

 בטיה םיריכמ וללה .דוצמב םיפתתשמ םיקולבה ישארו "ופאק,,ה ףא .םיבלכ

 היה רקנובה יוסיכ רחאל .ןיטנפרט :הקודב הצע שי םיבלכה דגנכ .הביבסה תא

 רקנובה חטשל עיגה שופיחה עצבמש ונעמשו ונשח .ןיטנפרט וילע ךופשל ךירצ

 .וברקתה אל ךא ,וללותשה ,הקזוחב וחבנ םיבלכה ,ועיגה אל ומצע רקנובל ,ונלש

 רוניצש ,דשחה ,אופיא ,לטב .רקנובה לע ךפשנ םנמא ןיטנפרטהש ,עמשמ
 ,םיעגר ויה ולא .ףלח שופיחה-עצבמ לש ןושארה לגה .ןווכתמב םתסנ ריוואה
 םהיתוקעצ ,.ס.סה ישנא תוללק תא ונעמש .דחפ בורמ תעדה תא ופירטהש

 .המ יהיו ונתוא סופתל םהילעש

 םוי רקובב .וקחרתהו וברקתה maw תוצובק .הלילה לכ וכשמנ םישופיחה
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 אלש PND .רקנובה ןמ תאצל העשה העיגה וישכע .םישופיחה וקספנ 28יה 'א

 ,וניתוחוכ תא ונדביא ,ריווא רסוחמ וחפת וניפוג ,דוע דמעמ וב קיזחהל ונלובי

 .היהי רשא היהי הלילב תאצל ונטלחה

 דומע תא זיזהל חוכ ונרזא אל ךא .רקנובה תא םיחתופ ונלחתה הלילב

 לוחה תא רורגל ונלחתה .אוושל ויה למע לש תוכורא תועש .הסכמה לעש לוחה

 ,ונקנחנ ,ונילע וצברו ושלחנ תוחולה םימה ולזא העש התואב .המינפ ונילא

 .םתחנ ונלרוג .םייחה ןמ ונדרפנ

 עריאש סנה

 לזרבב יתעגנ וליאכ .ריוואב השח החלתשנש ילש עבצא :סנ עריא ךא

 ונששואתהש דע ונבכש ךכ ,רקנובל ריווא רדוחש יתשח תוינש המכ ץקמ .ןבולמ

 בורמ ערב יתשח ונתרצב .תאצל ונילעו קוזינ אליממ רקנובה :ונטלחה .אעמק

 התיה הכישחה .קלתסהל ונילע ךא .בכוש יתראשנו יתוא רכיש ריוואה .ריווא

 םירוקרזה רוא הארנ לאמשמ קר .ינפל רטמ השענה תא יתיאר אלש ,הבע הכ

 .שחלב ונרביד .יבצמכ היה ובצמ .ירבח תא יתאצמ ישוקב .הנחמה תא וריאהש

 המישמ התיה ונינפל .ךרדה תא יתרכה ינא .ותוא יתלבוהו ודי יתלטנ ,ויתומיקה

 תרבכ .רטמ 500-400 לש קחרמ םילדגמה ינש ןיב וננוחג לע לוחזל :הבושח

 ונערתשה .עונפוא Mam ןימי דצמ - עתפל .דיב די םיזחוא ליגרכ ונכלה ךרד
 ונלחתה םייוסמ םוקממ ,ונכרדב ונכשמה רחא .רובעיש דע וניכיחו המדאה לע

 ונמדקתה ךכ .אובי רשא אובי .ונינזוא ונמתס ,וניתפש ונכשנ .וננוחג לע לוחזל

 לש םשוטיעו םלועיש ונעמשו םילדגמה ינפ לע ונלחז .םירטמ תואמ המכ

 ישאר יתינפה ,ונירוחאמ םילדגמה רבכש יתרעיששכ .לוחזל ונכשמה .םירמושה

 ונילגר לע ונצפק ,ירבח תא יתכשמ הז עגרב .םהיראתימ תא הלפאב יתרכהו
 רהנ םרוז ןאכמ רטמוליק העברא ,השולש קחרמב יכ יתעדי .ץורל ונלחתהו

 .אוהה ןוויכל ונינפ .הלסיווה

 אל אוה ןאכ) הייחשב ותוא ונרבע םינורחאה וניתוחוכבו הלסיוול ונעגה

 שממ הידגארט .םינטק םירבד דועו ןועש ונדביא הייחשה תעשב .(ךכילכ בחר

 לענ םע דחא לכ ראשנ .םימל ונסנכנ םרטב םונצלחש ,םיילענ גוז דוביא התיה

 היינשה ולגר תא רשק דחא לכו דב תעוצר םינותחתה ונידגבמ ונשלת .תחא

 .ץורל ונכשמה ךכו

 לע יולת יתראשנ .תרדוגמ התיהש ,לזרביתליסמ תוצחל ונילע היה וישכע

 יתלוכי אלו לזנ בר םד .תילאמשה ידימ רועה תא יתערקו יתרקדנ ,םיטוחה

 ףיסוהל וניצרו ידמ תוחפ ונל הארנ מ"ק 25 לש קחרמה .תכלל ךישמהל

 .קחרתהל

 הייחשב רובעל any ןטק רהנ לע ?Avan Awa Nay ונילע היה וישכע

 ושבייתנ ונילעש םילברסה .דשח ררועמ היה רבדה ןכש .ונלוכי אלו םויב

 לע ונילע .למשחה יטוח תא םיקדוב ונא וליאכ םינפ דימעהל ונטלחהו םייתניב
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 תוארוה ןתונ והערל שיאו למשחה יטוח תכרעמב םילכתסמ ונייהו רשגה

 לש הקלחמ ונתארקל האב רשגה לש ינשה ורבעמ יכ ,וניאר הז עגרב .תויעוצקמ

 אמש ונששח דואמו ,רחואמ היה רבכ חורבל !הנושארה השיגפה ..ס.ס ישנא

 ונניאש םינפ ונדמעה .הרירב התיה אל ךא .דבב תופוטעה ונילגר לע םתעד ונתי

 הקלחמה .םתכאלמב םיעוקשה םיאלמשחכ גוהנל ונכשמהו םהב םיחיגשמ

 רעיל ךומס .רעיה ןוויכל לוחה ךרואל ונכלהו רשגה תא ונרבע .ונינפ לע הרבע

 םש גישהל לכונ רשפא .וילע ףיקשהל ונלחתהו קוחרמ ונאבחתה .דדוב תיב דמע

 תלוז שיא וניאר אלו תיבה רחא ונבקע המימת העש ךשמב .ונשפנ בישהלו לכוא
 עגרב .הינלופ התיה השיאה .תיבל ונסנכנ .רצחב הבבותסהו האציש השיא
 ונינע .םיאב ונא ןינמ ונתוא הלאש ,םחל תסורפ הנממ ונשקיב .הלהבנ ןושארה

 :הרמא ,הינמרגמ הדובעה ןמ םיחרוב ונאש הל

 הנחממ ,בורקמ ,ןאכמ םיאב םתא .הברה יל רפסל םיכירצ אל ,םתא ,ונ -
 .םי'צניוושואב

 םחל ונל ןתת קר .ונכרדב ךישמהל ונתעדבו הלצא ההתשנ אלש הל ונרמא

 םוקמ ,השראול עיגהל בוקארקמ התיה ונתינכת .בוקארקל ךרדה תא ונל הארתו

 לכ תא םהל רוסמלו עגמב אובל לכוא םהמע םישנא לש תובותכ יל ויה םש

 םחל ונל הנתנ השיאה .ץיוושוא הדמשההיהנחמ לע יל תועודיה תודבועה

 רתוי ריכמ אוה .הדובעה ןמ בושי הלעבש דע התיבב ןיתמנש העיצה וליפאו
 .ונכרד ןווכל לכויו הביבסה תא הנממ

 היקאבולס לש לובגה רבעל

 ונכרד ךישמהל ידכ ,רעיה ןוויכל ונכלהו אלמה ןוחטבה הילא יל היה אל

 וב ונאצמשכ לבא ,םיחוטב רתוי הברה ונמצע תא םנמא ונשגרה רעיב .בוקארקל

 ןמזב רעיב ורקיב םינמרג םילייח יכ ונוניבה ,תויאבצ תולועפ לש תובקע

 ונייה ,םירטמוליק רפסמ וב ונרבע .תוריהז הנשמב גוהנל ונטלחהו ןורחאה

 ירחא .ונל וניותהש ןוויכב ונכרד ונכשמה TD ירחאו תצק ונחנ ,דואמ םיפייע

 ,םיבער ונייה ,הדדוב התקב הדמע םש .רעיה הצקל ונעגה םלש הליל לש הכילה

 ךשמה לע והשמ ונל ודיגי ףאו לוכאל והשמ לבקנ ילוא ,סנכיהל ונילע המוש

 ונברקתה העונת לכ וניאר אלשכו הביבסב השענה ירחא ונבקע המ ןמז .ונכרד

 .התקבל ונסנכנ .הדדוב הנקז הב תאצמנש וניארו ןולחה דעב ונלכתסה ,התקבל

 םיבער ונאש הל ונרמא .וננוצר המ הלאשו ונינפמ דואמ הלהבנ הליחת השאה

 ,יאנתב לוכאל והשמ ונל nnd המיכסה השיאה .היפכה:תדובעמ ונא םיחרוב יכו

 םה ,הרמא ,ינמרג אבצ לש תרבגומ העונת הביבסב .בר ןמז הלצא בכעתנ אלש

 ,ונל הרלעה איהו השראול תודעומ ונינפש הל ונרמא ,הנב תא םתא וחקל וליפא

 ,התקבה תא ונבזע ,ונבל תא ונדעסש ירחא .ונרובע תנכוסמ דואמ וז ךרד יכ

 ןוויכ תא וניניש םירטמוליק המכ לש הכילה ירחאו הנקזה לש התעדב ונבשחתה

 ונילע mm הלסיול ונעגה .היקבולסל ,ירבח תצעכ ,תכלל ונטלחהו ונכרד

 הדגל ונתוא ריבעיש והונשקיב .הריס ודילו םלע בשי רהנה תפש לע .התוצחל
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 םלעה הארשבו ונל היה אל ףסכ ,םולשתב קר תאז תושעל םיכסה אוה .היינשה

 ול תתל ונמכסה מ''ומ ירחא .הרבעהה ריחמכ ןועשה תא שרד בהז ןועש ידי לע

 .וילגר לעש םילענה גוז תא ונל רוסמל הרבעהל ףסונ ,וילע לבא ,ןועשה תא

 .ךרדה לע ונל ולקי םה .ונלביקש םיילענב דואמ ונחמש ונא םגו םיכסה אוה

 ךשמה לע ויתורעה ונל ורזע ןכו טעמב אל ונל וליעוה םיילענהש ןייצל יאדכ

 .היקבולס תולובגל ונכרד

 ונאצמש ,דדוב תיב ונלצנ בוש .גראטיבונ ןוויכב תורעיו תודש ךרד ונכלה

 לכואה .קרמ תחלצ ונלביק ,םיצע תביטחב השיאל ונתנש הרזע תרומתו ,ךרדב

 .החירבה זאמ וניפ לא אבש ןושארה םחה

 הבילהה .מ''ק 50-60-ב TY רובעל ונילע היה היקבולס לובגל עיגהל ידכ

 -תטועמ ,הנטק הנחתל ונעגה .תבכרב ונכרד תא ךישמהל ונעבקו השק התיה

 - ונכרד ןוויכב םילעופ תבכר ןאכ רובעת העש יצח דועבש ונל עדונ aw ,העונת

 םיסיטרבל ףסכ .גגה לע ועסנ םיבר םוקמ ספא דע םיאלמ תונורקה . גראטיבונל

 ונרתתסה .הלאה םיעסונה ןיב ןכ םג תויהל ונטלחה ןכ לעו ךכ ןיב ונל היה אל

 ונאצי ,הנחתל תברקתמה תבכרה ףוצפצ תא ונעמששכו שומישה תיבב

 ,תימואלה םתשובלתב רה ישנא האלמ התיה איה ,הרצענ תבכרה .ונאובחממ

 מ"ק 20 לש העיסנ ירחאו ונחנא םג ונילע .םיעסונ לש בר רפסמ גגה לעו

 ,םינמרג םילייח תפקומ איה יכ ,וניאר קוחרמ .הנטק הנחתל תבכרה הברקתה

 םה חטב .דואמ ונלהבנ .ס.ס ישנא םה הלאש ונעדי םידמה תא רבכ ונרכהשכ

 ףאש וניאר ,םיעגרה םתואב ונשגרה רשא תא ריבסהל השק .ונילא םינווכתמ

 אוה .ןאכ םינמרגה השעמ לע ינלופה ינכש תא יתלאש ,תבכרהמ דרוי וניא דחא

 תיאבצ תידדצ הנחתל הנפמ תדוקנ ןאכ יכ ,יל ריבסה רחא קר ונל הנע אל

 .ונבל לעמ הלוגנ ןבא .ןאכ דרי אל דחא ףאש ,םירמוש םינמרגהו

 הירמרדנ'זה ידיב

 קחרמב . גראטיבונ תנחתל תבכרה הברקתה תוקד 10-15 לש העיסנ ירחא

 תרה ,הלודג הנחתב תדרל וניצר אל יכ ,התעיסנב תבכרהמ ונצפק הנחתהמ המ

 .הלילה לכ ונשיו ונמדרנ השלוח בורמו ונחנ DW ,בורקה רעיל ונסנכנ .תונכס

 ותוצחל ונילעו בורק לובגהש ונעדי יכ ,ךישמהל דימ ונטלחה ,ונררועתהשכ

 םישרחכ on לבא ,ךרדה ןוויכ לע ונשגפש םישנא םנמא ונלאש .ירשפאה םדקהב

 לע והשמ ונעדי .לחנ ונינפל הנהו ונידעצ תא ונרבגה .ונל ונע אלו םימלאו

 .השרוחל ונעגהו לחנה תא וניצח .רוחשה ץאינודה והזש ונוניבהו הביבסה

 תבותכ הילע וניארו התוא ונומירה ,םירורפג תספוק המדאה לע וניאר השרוחב

 יל רמא ,תיבב רבכ ונא התע .תיכ'צה הירוטירטב רבכ ונאש ירה .תיקבולס

 .םישיבכב ונכרד ךישמהל לכונ ,תודשבו תורעיב דוע תכלל ונילע ןיא ,ירבח

 םגו תינמרג הרורג איה היקבולס םג יכ ,יתעדי .ותעצהל יתמכסה אלש ןבומכ

 :סעכב יל רמאו יתעדל םיכסה אל ירבח .םינמרגה ידיב לופיל םילולע ונא ןאכ
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 תיקבולס רביד ירבחש ןוויכ ."ינא יכרדב ךלא ינאו ךכרד ךשמה ,ךנוצרכ השע,,
 ןשעל הצר Man .ותיא יתכלהו ותצע תא הרירביתילב יתלביק ,אל ינאו

 ,ירבח לבא ,הזל םג יתדגנתה .תויראגיס םש שקבלו קבט תונחל סנכיהל טילחהו

 לרפכ ירבח הארשכ .תויראגיס ילב רזח וננובאדל ,תאז השע ,ןוחטב אלמ היהש

 אוה .ךרד תרבכ ונתוא עיסיש ונממ שקיב ,םיסוס ינשל המותר הלגעב עסונ

 הביסנפואה הליחתה יכ ,ונל עדונ ירפכה םע החישמו הלגעה לע ונילע ,םיכסה
Map MN VAIN1944 ינויב 6-ב היה הז . 

 לודגה םויה דובכל ותא תותשלו חזרמה תיבל ותא סנכיהל ונל עיצה רכאה

 ךכמ תופקשנה תונכסה תא ונחכש ,הבוטה הרושבהמ םיחמש ךכ לכ ונייה .הזה

 ונחראמ .ותשו תונחלוש ביבס ובשי םירכא ,חמש היה חזרמהיתיבב .ונמכסהו

 םיקבולס םילייח תלדב וניאר ,תאצל וניצרשכ .וניתש ונאו סוכב וונתוא דביכ

 -רכומש ונוניבה ."הלעמל םיידי,, :וצב ונילא רשי הנפ םהמ דחא .םהידיב םיבורו

 תנחתל ונתוא ואיבה םילייחהו ונל ויה אל תודועת .ונילע ןישלה תוירגיסה

 יתימאה ומש תא רסמ ירבח .ונתוא ורקח הנחתב .אצידינ רפכב הירמרדנ'זה

 ,הנע ,ןאכ והשעמ המ הלאשה לע .תיחרזמה היקבולסמ הנינס ריעמ ואצומ יכו

 ומש תאש ,הינמרגב תוזוחמה דחאב הדובעמ אוה חרוב יכ ,םדוק ונרבדנש יפכ

 דקפמה .ירבח םע דחי יתחרב יכו הינלופמ יאצומש יתרמא ינא .עדוי וניא

 ונרמאו ונחוכ לכב ךכל ונדגנתה ,הינמרגל ונתוא ריזחהל וילע יכ ,ונל עידוה
 .וילע העיפשה ונתדימע .םוקמב ונתוא לסחל ודיב הרירבהו ךלנ אל םשל יכ ,ול
 םדא היה לייחה .הרימשל לייח ונילע דימעהו רוגס אתל ונתוא סינכה אוה
 םימעפ המכ דוע ונארקנ .ונתבוטל ודקפמ לע עיפשהל ונל חיטבה אוהו יטפמיס

 ךרדל ונתאיצי םע .בורקה זוחמב טפשמל ונודימעיש ונל ועידוה ףוסבו הריקחל

 הזכ בצמב אמש ,ונששח יכ ,ךכל םג ונדגנתה .תוארשרשב ונידי תא לובכל וצר

 ,ךכל ןווכתמ וניאש ,קדצ ןהב ונל חיטבה ןיצקה .ינמרגה לובגל ונתוא וליבוי

 ינמרגה לובגה ןוויכב ונליבוהל וסני םאש ,תשרופמ העדוהב ,הליבכל ונמכסה

 תא ונשקיב הריעה ונתסינכ ינפל .וסאטס אקסיפסל ונאבוה .המ יהיו חרבנ

 םשרתי טפשמה תיבש םיצור ונא ןיא .ונידימ תוארשרשה תא ודירויש ונירמוש

 ידיקפמ דחא .ונתעצה תא ולביק םהו חרבנ אלש םהל ונחטבה .םיעשופ וינפלש

 יתעמש אלה ,ןאכ ךישעמ המ ,ןיזר,, :ותוא לאשו ירבח תא ריכה טפשמה:תיב

 תא תואור ךיניעו םשמ יתחרב לבא ,ירבח הנע ,ןכ . . .ל ךוליבוה 1943 תנשבש

 TY םנשיה,, :ותוא ונלאש ,בגא ךרד .ונל רוזע ,ירבחו ינא םיאצמנ ונא וב ,בצמה

 הליהק וליפא ,םידוהי ןאכ ?Daw ,ירבח הנע ,ןכ ?אסאטס אקסיפסב םידוהי

 | ."םכל ורזעי םהש ינחוטבו םכילע םהל עידוא ינאו ,המלש
 ,םש הבישי לש הלק העש רחאל .טפשמה-תיב לש אלכל ונתוא וסינכה
yanדואמ םהדנ ונעגה ןיאמ ול ונרסמשכ .לגנמ םשב ידוהי גרוסמה ןולחל  

 ירחאו ותחטבהב דמע שיאה .ול תוכחל ונילעו ונליצהל לכה השעיש ,חיטבהו
 ינפל ןועטל ונילע יכ ,ונל ריבסהו רלוד ונתאמ דחא לכל רסמו רזח רצק ןמז
 תונקל וניצר יכ ,תאז ונישע לבא ,לובגל בורק םנמא ונבבותסה יכ ,טפשמהיתיב
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 החכוה וז היהת ,םיראלודה תא ואצמישכו ונילכב שופיח חטב ושעי םה ,והשמ

 ונל ומשר םה וננוסאל לבא .היה ךכ תמאבו .ונתוא וררחשיו ונירבד םינוכנש
 .יבאטס יקסטפילב רצואה-דרשמל ונתוא וריבעהו רז עבטמ תקזחה לע ח"וד

 ונירבח ינשמ דחא קוחרמ וניאר .נ יטווס פיל תנחתב תבכרהמ ונאצישכ
 וחרב רלצו דרפלא םע אוה .גרבנזור רטלו - ונינפל תועובש 6 ,ץיושואמ וחרבש
 םידדוימו קולבה יריכזמ ויה םה .1944 לירפא 4-ב ץיוושוא ואנקריב הנחממ

 ,הליחתב עמש גרבנזור רטלו .םתחירב תינכת לע םולכ ונעדי אל תאז לכב .ונתא

 ונירחא בקע ,קוחרמ ונתוא האר אוה .ונלרוג לע ול עדונ ךכירחא קרו ונגרהנ 73
 .זעה אל תשגל ןבומכ לבא

 ונתוא וריזחה הריקחה ירחאו םימעפ רפסמ ונתוא ורקח .נ.ס.ל זוחמהיריעב
 ונבצעתה .ונפוסב אהי המ ונעדי אלו םימי 8-מ הלעמל ךשמנ רבדה .רהוסה:תיבל

 .ונירחא םישופיחה תא ריבגי קר הז .תלעות לכ ןיא החירבל יכ ,ונעדי לבא ,דאמ
 אל םאש תיביטמיטלוא הרוצב ול ונעדוה ,הליהקה גיצנ ונתוא רקיב םייתניב

 לוכי הזו ,ונחנא ץיוושוא יחרוב ןה ,ונמצעב ררחתשנ רחמ דע ונתוא ררחשי
 לע יבו רתכ 5000 לש שנוע ונילע וליטה יכ ,ונעמש .הליהקל תומיענ יא םורגל

 תייהשה ידיילעש םיחוטב ויה הליהקה ישנא .הז םוכס םלשל הליהקה

 .ונררחוש ונחנאו םוכסה םלוש ,ונתארתה ירחא לבא .דרי ריחמה רורחישה
 ,תסנכה-תיב רצחב רגש ,ץיבוקשומ ןודאה הליהקה ריכזמל רתסב ונתוא ואיבה
 אלש ,הליהקה ישנא םע ונחכוותה םש ונתוהש ןמז ךשמבו ונחנא םג ונרג םש
 העיגה םימי 3 רובעכ .ץיוושוא לע םהל ונרפס רשא תא ,ונל ןימאהל וצר
 ונירבד םא ,חכוויהל וצר םה .םתא החישל ונתוא ונימזה ,זכרמהמ תחלשמ

 ונתוא ורקח תוליל 2-ו םימי 2 .ונינפל וחרבש םירבחה ירופיסל םימיאתמ

 | .ךיר יבאב זכרמה גיצנ תרידב
 1942-מ ץיוושוא תוערואמ לע ,ונלש ח''ודה אלמ הביתכ תנוכמב םיפד 0

 תלצה התיה אל ונתחירב תרטמ יכ ,םהל ונרבסה .ונתחירב םוי יאמב 27 דע
 השענ רשא תא ולוכ םלועל עידוהל היה החירבב ירקיעה ונדועי ,וניתושפנ

 ושע ונירבד .דימ לועפל םהילעו ,ליצהל ןיידע ןתינ רשא ליצהלו ץיוושואב
 .הבלסיטארבל ונתוא וריבעהו םשור

 עיצה זכרמה גיצנ .ונדועיב ךישמהל לכונש ,ךכ רדתסהל ונילעש ונוניבה
 רפסל ,הבלסיטרב דיל רזנמב וירוגמ םוקמש ,רויפיפאה כ"ב םע רשקתהל ונל

 'חה לעו ילע הלטוה תאזה המישמה .ונירבד תא םסרפל ונממ שורדלו לכה ול
 .גרבנזור

 לש ישארה הנועמ היה רזנמל בורק ,תנכוסמ דואמ התיה רזנמל ךרדה

 סדנהמה ,זכרמה גיצנ תיוולב םשל ונעסנו ונכתסה תאזילכב .ופאטסיגהו .ס.סה

 עדי רבכ טאגלה .רזנמל ונעגה םולשבו ,דוחל דחא לכ ונעסנ .יקסנאילסארק
 רוזחי יכו ול תוכחל ונילעש ,טאגלה םשב ונל רסמ םיריזנה דחאו ונאוב לע
 לכו בוש ונדרפנ .םינמרג םילגרמ םיאצמנ רזנמב םג ,אמש ,ונששח .הרהמב
 תינוכמ וניאר ,רפסימ תועש רחא .הנחתב תרחא הניפב רתתסה ונתאמ דחא
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 ותכשלל ונאבוהו ונארקנ הריהמבו ןגל תברקתמ .ד.צ תויתואה הילעו הרוחש

 ימואתפ ןפואב ארקנ יכ ,ונל ריבסהו רוחיאה לע קדטצה אוה .סויצנונה לש

 אלו ונל עירפי אל שיא םושש ,ומוקמ אלמממ שרד אוה .היקבולס אישנל

 ליחתה אוה .תינמרגה הפשב ריכזת ול ונרסמ .תואה ןתויש דע ורדחל סנביי

 אל הלחתהבש וניאר .תולאש ינימ לכ ונתוא לאש םג ,בותכלו וב אורקל

 אוה .הרבג ותוניינעתה ,האירקה ךשמה םע לבא ,תוניצרב ונירבדל סחייתה

 הנתשה הז תא ול ונרשיאשכו םינשבכל םיאבומ םירצונ םג םא ,ונתוא רקח

 אורקל ונדחפ .ףלעתהו ערב ומצע תא שיגרה אוה .הצקה לא הצקהמ וסחי

 ,ורמאב ,ונינפב קדטצה וחור וילא הבששכו םימ ול ונתנ ,ץוחבמ הרזעל

 ונא יכ ,ונמולשל גאדי יכ ,ונל חיטבה אוה ,ותגשהמ הלעמל םה ונירבד יכ

 ,ונל עיצה אוה .ול ונרסמ רשא תא םלועל רפסל םילוכיש ,םידיחיה םידעה

 .ץייוושל ונתוא ריבעיו היקבולסב owe x תחני םודאה בלצה לש ןוריוואש

 ,ןוריווא לכ ירחא םיבקוע .ס.סהו הרטשמה .ןכתיי אל הז רבד יכ ,ול ונרמא

 .ץייוושל ונתרבעהו ונמולשל וגאדי רבכ םהש חיטבה סויצנונה

 עדוי ינא .תינמרגב תוחפו תיתפרצב הפי טלש יקלטיא אצוממ סויצנונה

 ,ול יתרמא .תינמרגב ןיבה אל רשא תא וז ןושלב ול יתרבסה ןכלו תיתפרצ תצק

 ונלש ח"ודה תא ריבעהל וילע ,ונרזעל אוה הצור םאו ,עגר לכ לע San יכ

 םיבורקה םימיה 10יב תויהל וילע יכ ,ונל רמא אוה .לבת:יבחרל היקבולסמ

 יתרמא ,''זרדזהל ,poy .ח"ודה תא ותא חקיו ץייווש ךרד ?yo אוה .ןקיתאוב

 ללכושמ ןוגריאהו תולילבו םימיב הירגנוהמ םיעיגמ ץיוושואל םיחולשמ יב,, 19

 החישה .12-ה סויפ רויפיפאל ונירבד תא רוסמי יכ ,ונל חיטבה סויצנונה ."רתויב

Dy6 הכשמנ סויצנונה Dתועש . 

 ,ןודנול וידארב יתעמש םימי המכ רובעכו ותחטבה תא םייק סויצנונה ןכאו

 לכל ותוא ץיפה הזו םודאה בלצל ונלש ח"ודה תא רסמ איטרוב סויצנונה יכ
 םג היהש ,רגו .א טשפדובב ץייווש לוסנוקל םג עיגה לוקוטורפה .ונשרדש םוקמ

 טלבזור אישנל ונממ קתעה ריבעה אוהו ב"הרא תורירגש לש םוקמיאלממ

 תרתוכה תחת םיטילפל דרשמב םשרנ ןוטגנישוב לוקוטורפה .ןוטגנישוב

 חלש 1944 ינויב 282 .''ואנקריב-ץיוושוא יחרוב םיקבולס םיטילפ ח"וד,,

 םידוהיה יחולשמ תא קיספהל תירגנוהה הלשממל השירד טלבזור אישנה

 לש היצטרופדה הקספנ 1944 ילויב 6-ב .טשפאדוב תצצפהב םייא ףאו הירגנוהמ

 .הירגנוהמ םידוהיה

 עודיש יפכ ,ץיוושוא תא ץיצפי ריוואה-ליחש ונשקיב סויצנונה םע ונתחישב

 רבדה יכ ,הנעטב ,התוא וחד םה .ינקירמאה ןוחטבה:דרשמב הנודנ ונתעצה ונל

 ונלש ח"ודה תא הריבעה ןרבב תיטירבה תורירגשה .םש םירוסאל קיזהל לוכי

 ידיב יכ ,ןדיא רמא ,טנמלראפב התיהש אתליאש לעו ,ןודנולב ץוחה רשל

 טלחוה יכו רלטיה לש הדמשההיתולועפ לע הנמיהמ העידי יטירבה ןוטלשה

 תא ץיצפהל העצהל רשא ,ןקיספהל רלטיה תא חירכהל תנמ לע ,לכה תושעל

Mannתונכוס .ירשפא-יתלב התע אוה רבדה תוינכט תוביסמ יכ ,רמא זוכירה  
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 ץוח תויונכוס 70-ל ונלש ח"ודה תא רצק ןמז ךשמב הרסמ תילגנאה תועידיה

 קיספהל יטרוה ירגנוהה טילשל תישיא השירד חלש 12-7 סויפ רויפיפאה םגו

 התשע תונחמב השענה לע העידיה .וקספנ םיחולשמה עודיכו .םיחולשמה תא

 שיו ,םהישעמב ךישמהל ולכי אל םינמרגה .העיגהש םוקמ לכב עזעזמ םשור

 ולצינ תורחא תוצראמו הירגנוהמ םידוהי 300,000°9 ונתלועפל תודוה יכ ,רעשל

 .םייחב וראשנו היצטרופדמ

 הבלסיטארבבו הרטינב תנכוסמ הקתפרה

 תא ץיפהל ונכשמה תאזילכב ,דואמ םישק ויה היקבולסב ונלש םייחה

 "ולש תא השע ישוכה יב, ,בשח הבלסיטארבב ידוהיה זכרמה .וניתועידי

 .םיילמינימ םויקייעצמא אלל ונראשנ .ונב ןיינעתה אל רתויו

 לע ,םינמרגה תרזעב ,היקבולסב םיטסישאפה וטילחה 1944 רבמטפסב

 תא המ-יהיו ליצהל ונטלחה ,ינאו רלצג ,ונאו .םצראב םידוהיה לש יפוס לוסיח

 וז החפשמ לש הירוגמיםוקמל ונעסנ .הבלסיטארבל הריבעהלו ותחפשמ

 תופייוזמ "תוירא,, תודועת רבכ ויה ונל .הבלסיטארבל ךומסב הרייע ,הרטינל

 .דעצ ףא ונישע אל םהידעלבש ,םיחודקא םג ןבומכו ,שואטאמ רטפ היה ימשו

 ידי לעש ,ינרוכז .ונלצינ וניתוריינל תודוהו שופיח ךרענ הרטינל תבכרב

Tayדומלל שיש ,ול ריעה .ס.סה שיאו תורועת ול ויה אלש ,"השטיוד-סקלופ,,  

 ,עבש העשל בורק ברע תונפל הרטינל ונעגה .תודועתה תקזחה תבוח תא ונתאמ

 ףאו םינזיטראפה תולועפל זכרמ םינורחאה םישדוחב התיה הרטינ ,רצועה תעש

 הרג ירבח לש החפשמה .רלצג תחפשמ תלצה םות םע םהילא רובעל ונטלחה ונא

 ונעדי אל .הלוענ הרידה תא ונאצמ ,םשל ונעגהשבו הרייעה הצקב ידדצ בוחרב

 והזש ונבשח יכ ,תוביתנה-תיבל ונרזח .התא רשקתנ דציכו החפשמל הרק המ

 לרבח םשב ארוק לוק ונעמש םואתפו םיפייע ונבשי ,רתויב חוטבה םוקמה

 םשה תא ונעמששכ לבא ,ונינע אל הליחת .דואמ ונלהבנ .קונל ףזוי זא היה ומש

 יריכממ והשימ ונתוא שפחמ יכ ונוניבה ונלש לספסה דיל רבעש שיא יפמ תינש

 Oy“ חלשנ הזה שיאה יכ ,ונל עדונ ןכאו שיאה DY םירבדב ונאב .רלצג תחפשמ

 תא לבא ,ותא ונרביד .וילא ונרזח הנכסה תורמל .ונל הכחמה ,רלצג לש ויחא ידי

 ונראשה ,םינזיטראפל ונתא וא הבלסיטארבל םא ,דיתעל םכרד לע הטלחהה

 ,םויה-תרחמל

 ונתוא ורצע ךרדב .חאה תרידל ונינפ בוש רקובבו ריעה ןגב ונל הלילב

 םה לבא ,תודועתה תא םהל וניארה .תרוקיבל וניתודועת תא ושרדו םילייח ינש

 ונעגה תושרה ידיקפ ונא יכ ,ןעט אוה .ךכל דגנתה ירבח .םתא תכלל ושרד

 .(תיקבולס יתרביד אל יכ ,יתקתש ןבומכ ינא) םיבושח םיניינעב הבלסיטארבמ

 .קשנב ושמתשי החירב לש הרקמב יכ ,ונתוא וריהזה ףאו ורתיו אל םירמושה

 .םידובא ונאו ףויזה הלגתי וניתודועת לש רתוי תידוסי הקידבבש ונעדי

 בוחרה הצקב .לועפל ליחתהל זאו בוחרה הצק דע םתא עיגהל ןכ לע ונרבדנ

 ונאו הבורה לפנ וליפא דחאל ,ולהבנ םירמושה .וניריו םיחודקאה תא ונפלש
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 לבל ילעמ יליעמ תא יתקרז החירבה תעב .רחא ןוויכב דחא לכ ,חורבל ונלחתה

 ,םינזיטראפ,, :תואירקו םירודכה םוזמז תא ישאר לעמ יתעמש ,ינוריכי

 רזנמב םוקמה תבריקב .הרטינבש ןומראל יתעגהש דע יתצר .''םינזיטראפ

 םש טלשש טקשה לבא ,םיללפתמה להקב ברעתהל יתיצר ,הליפת זא המייקתנ

 רהמ יתקלתסה .תדחוימ בל-תמושת ררועל יתיצר אל .תאז תושעל יל רשפיא אל

 העשב לצלצמ היהש pays היה לדגמב .לדגמל עיגהל הייסנכהמ יתאצי ,םשמ

 .והשימ ןאכל עיגיש דע תומימת תועש 4 יתושרלו ,יתבשח 8 קר העשה ,2

 .תועש 5 יתיהש םשו ,לדגמה שארל לבחב יתילע
 ררש הביבסב ,םייתניב הרמגנ הליפתה ,לדגמה שארמ יתדרי 12יל בורק

 יתעגה האירק ידכ ךות ךכו ןותעב יניע יתעקשה ןותע יתאצמ ,טלחומ טקש

 ,יקבולסה וידארה תעדוה יתעמש ךרדב .תוביתנה:תיבל הרזח םשמו הריעה

 ועיפוהש םינזיטראפ ינש יוהיזב הרטשמל רוזעל הרטינ יבשות תא שקבמה

 ,יל עדונ תבכרה:תנחתב .ןולאב יליעמב םהינש ,ידנולב דחאו ההכ דחא ,ריעב

 ןכ לעו הנכסב ויה ייח .הבלסיטארבל עוסנל לכואש דע בר ןמז תוכחל ילעש

 העש יצח קר יתיכיח םשל יתעגהשכ .הבורקה הנחתה דע לגרב תכלל יתטלחה

 דימו ברעב םשל יתעגה .הבלסיטארבל יתעסנו הילע יתילע ,תבכרה אובל

 ילא הרזחשכ ,יתפלעתה תוחוכ תסיפאו תושגרתה בורמ .ירבח ינש תרידל יתכלה

 לע דומעיו הרטינל דימ אציי גרבנזור רטלו ריעצה ונירבחש יתשרד יתרכה

 יעיברה םויב קרו ונממ העידיל יניכיח םימי השולש .רלצג ונרבח לש ולרוג
 םיטלוש וב ,חטשה תישארל עיגהו הרטינ רהנ תא הייחשב רבע רלצגש ,ונל עדונ

 םש דומעל ךירצ אוה .םינזיטראפל רובעל גרבנזור לע םגש ונרמג .םינזיטראפה

 ,ינובאדל .םהילא ףרטצהל ונילע םג םא ,ירשפאה םדקהב ונל עידוהלו בצמה לע

 התיה וז .ירשפא:יתלב היה הז רבד יכ ,ןכתיי .העידי ow ונממ יתלביק אל

 זגור יאלמ ויה םייקבולסה ''םיטסידראג ,,ה .םלצא הליעפו תרעוס דואמ הפוקת

 טסוגוא ,היקבולסב םינזיטראפה דרמ ברע היה הז .לאמש לעו ןימי לע ורסאו

4. 
 בוחרב ונשגפנ .הבלסיטארבל םייתניב העיגה הרטינמ רלצג לש ותחפשמ

 תונקל ךלה ,הבלסיטארבל םייתניב רזחש ,רלצג ,ונדיתע לע ץעייתהל וניצרו

 ינממ שרדו דושח םדא ילא שגינ עתפל .ותסיג םע חחושל יתראשנ ינאו תוירגיס

 תא האר רלצג .ויניעב דושח הידוהי םע רבדמה שיא ,ותעדל .יתודועת תא

 תדועת שיאה יל הארה יתשירד יפ לע .ונילא ברקתה אלו קוחרמ שחרתמה

 תכלל ינא ןכומ יכ ,ול May .הרטשמל ותוא הוולאש ינממ שרדו תשלובה:תוריש
 ,ןונזמל יתשגינ .םיכסה אוה .רקוב-תחורא יתלכא םרט יכ ,דועסל םדוק ילע ךא
 הדעסמהמש חוטב יתייה .םיפסונ רמשמיישנא ינש ןימזהל קיפסה .ב.שה לבא
 הדי לע לבא ,היתאצמו תירוחא ךרד יתשפיח ,קלתסהל ןפוא אוהש-הזיאב לכוא
 אלימש דסומ ,''ימואלה רמשמ,,ה זכרמל יתוא וליבוהו יתרסאנ .רמשמ דמע

 .השועו רמוא ,חורבל המ יהיו יתטלחה ךרדב .ופטסיגה ידיקפת תא היקבולסב
 הזיאל סנכיהל יתבשח .ירחא םירמושהו יתצר ,הלהב המק ,ירחא ורי םיוולמה
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 .םהידיב בוש יתייה ינאו רצק ןמז רבע אל .םילוענ ויה םה לבא ,רעש אוהש

 יתאצמ ,םיימוייםוי ירחא יתררועתהשכו יתרכה תא יתדביאש דע יב וציברה

 לגר ףכמ ץוצרו רובש ינא ,יווד יפוג לכ .ןוטב תפצר לע בוחט ףתרמב ימצע תא

 רמשמה שיא עיפוה ,תלדה החתפנ הנהו ,אמצ יתייה .םותמ יב ןיאו ,שאר דעו

 ןחלושה דיל יתוא ובישוה .הריקחל יתוא חקלו יתנשי ox AMX יתלאשו

 לכ ,תמאה לכ תאו תמאה תא הלגאש ינממ ושרד הריקחב .םירמוש 6 ירוחאמו

onדמעמ קיזחהל יתטלחה .רמו ער יפוס היהי תרחא ,לכה ילע םיעדוי השעמל  

 םירוגמ-םוקמ יל ןיא יכו תיתימא איה םהל יתרסמש הדועתה יכ יתרמא ,המייהיו

 .םש היה קשנ םגו ירבח ןיידע ורג הבש ,יתריד תא תולגל יתיצר אל .עובק

 תמא איה יתרמאש המ לכ .ילשב ינאו רתוי הלגאש ושרדו תוכמב ינודביכ ירמוש

 לתוא וריזחהו תומדוקה יתוכמ לע תוכמ יל ופיסוה .ףיסוהל המ יל ןיאו התימאל

 .הייתשו לכוא אלל בוחטה ףתרמל

 דביכ .ילא בידא רקוחה היה םעפה .הריקחל יתוא ואיבה בוש ינשה םויב

 תא הלגא קר םא דוע יתוא תוכהל אל יל חיטבה ףאו תוירגיסו הפקב יתוא

 תדועת וז התיה .תיברזר הינש הדועת ילש םיסנכמה סיכמ יתאצוה זא .תמאה

 וז יכ ,יתרהצה .הטשבלמ ןמטלא ןמרק םש לע ,תמש יקבולס ידוהי לש הדיל

 אל nan לע ,תומוקמ ינימ לכב יתרתתסהש ,ידוהי ינא יכו תיתימאה יתדועת

 ידיב הלעי אל יכו םינוכנ םניא ירבדש ורמאו ינממ וקחצ םה .תונחמל חלשיהל

 דומעא אלו ךכ לע תודוהל ילע .ד.וו.ק.נה שיא ,יסור לגרמ ינא םתעדל .םתומרל

 .הלוכ תמאה תא ינממ ואיצוי רבכ םהו םירחא םירקוח ינפב

 יתרפיס ONIN ,'הנידמה אישנ וליפא יתוא רוקחיש ימ ךה ונייה ידידל,,

 ךרדב הז תא םכל חיכוהל לוכי ינא ןימאהל םיצור םכניא םאו ידוהי ינאש םכל

 . . .תרחא

 יתאבוה ברעיתונפל .''ופטסיגה ישנא לצא ךשמהה ,ירקוח ורמא ,בוט,,

 יתרמא םהל םג .הגרד ילעב ,ופטסיגה תשובלתב םישנא השולש ינפב הריקחל

 היה ידי לע .ער לכב חיה יבצמ .טשפתהל ינממ ושרד םה .םדוק יתרמאש המ

 .ירועל תנתוכה הראשנו ידגב תא יתדרוה .ץיוושואב ירשבב ועקעקש רפסמה

 יתישע .דירוא התוא םגש ושרד םה ,התוא טשופ ינניא ןכ לעו יל רקש יתרמא

 הלע ילזמלו םיילגרהו םיידיה ןיב ,יתורעשב ושפיח ,יפוג תא וקדב םה ,תאז

 לע דואמ וסעכ םה .יעורז לעש רפסמה תא ואר אל םהש ,דיה תא ךכ בבוסל ידיב

 .התוא יל וקרז .יתנתוכ תא הרזחב יתשרדו יל רקש יתנעט ינאו הנושמה יתדמע

 דע הכשמנ הריקחה .ןחבמב יתדמע .לוורשל תילאמשה וערזה תא יתבחת רהמ

 -תיבל יתוא ריזחהל וטילחה ופטסיגה ישנאו יתפסוה אל שדח רבד םוש .תוצח

 תינוכמ הדמע תיבה ינפל .יתוא רומגל םשו יזוחמה טפשמה-תיב לש רהוסה

 הירי לש םויאב לבא ,התא חחושל יתלחתה .רלצג לש ותסיג הבשי תינוכמבו

 ?תוא וליבוהו ירובע םוקמ היה אל זוחמה לש רהוסה:תיבב .ילע הרסאנ החישה

 .םיחולשמל םוקמה ידוהי וזכור ow ,תידוהיה הליהקה לש רהוסה:תיבל
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 . . .ץיוושואב בוש

 עגמב אובל יל תושרהל אלו דחוימב ילע דיפקהל ווטצנ רהוסה:תיב ירמוש

 םע חחושל תמאב יתלוכי אל םיימוי ךשמב .םוקמב םירוסאה םידוהיה םע

 םיריסאה תא ריבעהל ויה םיכירצ וב םויה עיגה םייתניב .םירוסאה םידוהיה

 ירמושל יתינפ .ץיוושואל חולשל םשמו הבלסיטארבמ קוחר אל הנחמל םידוהיה

 יתוא סינכהל ול ורוה םשמו זכרמה םע תינופלט רשקתה אוה .ילרוגב ןיינעתהש

 םידוהי וזכרתה םש ,טרס הנחמל יתוא וריבעה .תינדפק הרימשב טרופסנארטל

 ,דואמ ילע ורמש יכ ,סרח ולעה החירבל יתונויסנ .היקבולסב םינוש תומוקממ

 :ונא יכ ,םלוכל עידוה .ס.סה שיא חולשמה דקפמ .םיחולשמה םוי ברקתה הנהו

 ,ונתוא ורגס אשמ-"תונורקל ונתוא וסינכה .הינמרגב הייפכ-תדובעל םיחלשנ

 .רודכב רמגיי החירב לש ןויסנ לכש ,בוש וריהזהו םירמושב תונורקה תא ופיקה

 יתוניבה זאו ,היזלש ןוויכל הזז תבכרהש תעדל יתחכונ מ"ק האמכ ונרבעשכ

Oyיתרבסה .ץיוושואל ונתוא םיליבומ יכ ,ןורקב םידוהיה ראשל יתעדוה םג ךכ  

ondוייחש ימ לכו ןורקה תא חתפנ םיפתושמ תוחוכבש יתשקיבו ץיוושוא הז המ  

 לעב ילע וטיבה ןורקבש םידוהיה .םתוא ליבוא ינא יכו יתא דחי חרבי ול םירקי

 תונמאנ תוכמ יב וציברה לבא ,ןורקה תא חותפל ימצע חוכב יתיסינ .עגושמ

 ,תומויא ויה יתלביקש תוכמה .ופטסיגה ידיב יתוא ורסמיש ,ילע ומייא ףאו

 לגוסמ יתייה אלש ,שלח ךכ לב יתייה יחור ילא הרזחשכו ,יתרכה תא יתדביא

 .84216 יעורז לעש רפסמהמ לכ םדוק רטפהל ילעש יתבשח .ףסונ השעמ םושל

 בוש יתמדרנ .הלגומ התלעהש דע היתעצפו ידי תא יתוחוכ לכב יתכשנ

 בוש ינא .םוקמה תא יתרכה גרוסה ךרד הצוחה יתלכתסהו יתררועתהשכו

 הנואיש ןושארה ינמרגה הובגה ןיצקהמ .והשמ תושעל יתטלחה .ץיוושואב

 יתאצי קרשכ לבא .יתוא םגו ותוא DA גורהאו וחודקא תא חוכב איצוא ,יכרדב

 יפל ריכמ אוהש ,יל רמאו הנדורגמ רוחב ,ןילופמ יריכמ ילא שגינ ןורקהמ

 ,ךדיב תועט" .והשמ תושעל ינא ןכומ יכו רמרוממ דואמ ינאש ,ילש םייניעה

 ץיוושוא תא םילסחמ םינמרגה .הנש יצח ינפלש וז הניא םויה לש ץיוושוא ,רמא

 הזה רבחה ."הינמרגל חלשייש ,ןושארה טרופסנארטל סנכיהל םכל רוזעא ינאו

 תוארל ואב ץיוושואל יתרזח יכ ירבחל עדונשכ .הלבקהירדחל דע יתוא הוויל

 וסינכה םה .הבאלממ דחא רבח וליפאו קסנולפמ יתא ואבש ,ירבחמ םיבר יתוא

 תרוקב תא יתרבע אל ללכבש ךכ ,הנחמה ידגב תא יל ואיבה ,ןטק רדחל יתוא

 םיטרופסנארטה DY ןאכמ עסא תודחא תועש דועב יכ ,יל וחיטבה םירבחה .ס.ס

 וסינכה םה ,םירבח יל וכיח הנחמה רעשב םג .הינמרגל העש לכ ןאכמ םיכלוהה

 וא חרפ ןאכ רצונ ךכו שוט עצפל וסינכה עקעקה תבותכ םוקמבו רדחל יתוא

 .1944 רבוטקואב היה הז .שטשוט רפסמה ןפוא לכב ,הלע

 וסינכה םה .יתישע ירבח יל ורמאש המ לכו שידאו שאוימ יתייה ללכ-ךרדב

 .תועש 24-מ הלעמל םש יתוא וקיזחהו זגרא ירוחאמ יתוא ואיבחה ,רדחל יתוא

 ,םיהכ םיפקשמל יל גאד MAN ,רדחהמ יתאצי ברעב .םימו םחליתפל יל וגאד םה

 תעב .הנחמב תמדוקה יתוהשמ יתוא ורכזש .ס.סה ישנא יתוא וריכי אלש ידכ

161 



 לבא יתוא ריכי ילוא ,החרפ יתמשנ ,יב לכתסה .ס.ס שיא ידי לע רבע לופיאה

 היה הנחמב .הנחמה תא בוזעל רבכ לכוא יתמ ,דואמ יתנבצעתה ,קלתסה אוה

 .ותברקב בוש אצמנ ינאש ,ול עדונ ול ,הז שיא ביגמ היה ךיא .יקצי'זור םדא םג

 .םיפתושמה וניתודוס תא הלגא אלש ,דחפמ חטב יתוא גרוה היה

 ינש החירב-עצבימ

 ינפלש יל עידוהו תישארה תוריכזמב דבעש ,רבח ילא שגינ ברעיתונפל

 50 הז טרופסנארטב .הינמרגל חלשיהל ןכומה ,טרופסנארט דמוע הנחמה

 אצייש ינפל עגר .תינמרגה היזלשל תודעומ oman היקבולסמ םידוהי

 רטפ וישכעמ ימשש תעדל ילע .ומוקמב סנכיהל ילעו ,דחא אציי ,טרופסנארטה
 .הרק םג ךכו ,ןמכור

 ינאו "רווסכייר,,ה ידיב םאייכ ,.ס.סה ידיב היה אל טרופסנארטה רמשמ

 .דעוימה הנחמל ונעגהו ידיב הלע אל רבדה .קלתסהל דציכ ןמזה לכ יתבשח

 םג .'זדול תביבסמ ,ןילופמ רקיעב ,םירוסא תואמ המכ קר ,ןטק םוקמ הז היה

 ידוהימ קלח .תונוש תודובעל ונתוא וקלח .ץיוושואב רשאמ םירחא ויה םיאנתה

 .טרבוש לצא ץעל תשורח:תיבב הדובעל ונדעונ ,ינא םג םהיניב ,היקבולס

 רשאמ בוט רתוי תצק .םיריסא הנחמ לש ליגר לכוא היה םש ונלביקש לכואה

 -לכב .תוחוכ-תסיפאמ ותמ םישנא הברהש ךכ ,קיפסמ אל טלחהב לבא ,ץיוושואב

 לכ ירזכא היה אל .ס.סה ישנא לש סחיה םג .ץיוושואב רשאמ לק רתוי היה תאז

 .והשמ הווש היה הז םגו םייניעה דגנל היה אל םוירוטמירקה הזמ ץוחו ךכ

 ,ירבח יתוא ולאש .יתא ודבעש םירבחה ראש רשאמ רתוי הלק הדובעל יתלגתסה

 -יאנתב תוחוכה לע סוחל דציכ ,םתוא יתדמיל ידיצמ ינא .תאז השוע ינא דציכ

 דע הנחמהמ .יפנכ תחת םתוא יתסנכה וליאכו םתוא יתדדוע .ונלש םויקה

 התיה הז קחרמ רובעלו רק ,ףרוח היה .מ"ק לש קחרמ ךרעב היה הדובעה:םוקמ

 .ס.ס שיא ונתוא ליבוה .םירגובמה היקבולס ידוהימ קלח רובע הדבכ הסמעמ

 יתוריעה .תוכמ וב ץיברהו ןי'צטנרטמ ןקז ידוהיל שיאה לפטנ םעפ .יניארקוא

 ךכ לע יתרפיסו יתזעה תשורחה-יתיבל ונעגהשב .ותוירזכא לע .ס.סה שארל

 ,רבדה הרק דציכ ןיבמ ינניא .ונוולמ תא ףילחיש ונממ יתשקיב ,הנחמה דקפמל

 .רתויב יל םענ אלש רבד ,עישומו ליצמ יב ואר םישנאה לכ זאמו ףלחוה רמושה

 תותלדה דיל ,תונולחב םיגרוס ,רגוסמו רוגס היה ונדבע וב תשורחה-תיב

 אוהש-הזיאב יתגשה .קלתסהל תורשפא לכ התיה אל הנכס לש עגרבו םירמוש

 .שומישה תיב תוכבש תא תצקמב יל יתרסינ םוי לכבו תירושמ ןפוא

 ךרד והזש יל יתבשחו רעימ םירטמ תואמ המכ לש קחרמב היה תשורחה:תיב

 םילזרבה תא איצוהל תולקב יתלוכיו הריסנה תא יתרמגשכ .החירבל תילאידיא

 םהב יתחטבש םישנאה ןיב ,ידוס ישנאמ המכל ילש החירבה:תינכות לע יתרפיס

 טסנרא ר"דו ,הבלסיטארב דיל הרדמב םויכ יחה ,ךייר ןגיוא םשב דחא היה

 יתדדייתה .''השטיוד-סקלופ,, םע םג יתרשקתה ,היקבולסבש ץנ'צולב יחה ,טריפ

162 



 יתשקב ינאו ןוזמ יל איבה .תיזחב השענה לע תועידי יל איבהל לחה אוהו ותא
 איבה ןמזה ךשמב .ינומכ םיבערה ירבח םע קלחתהל לכואש ידכ ,רתוי יל איביש

 םילכב הנחמל םיחודקאה תא יתסנכה .םיחודקא םג ,יתשקב יפ לע ,הז שיא יל

 תותבצ ,םינוש םירישכמ םג ונסנכה ןפואה ותואב .לכואה ונל אבוה םהבש

 ימצע תא קר אלש יתנמאה .הרבג בורקה רורחישב הנומאה .'וכו למשח יטוחל

 .םישנא רפסמ דוע יתפסוה החירבה ינמאנל .ולוכ הנחמה תא אלא ,ררחשא

 דרפנ הנחמב ויחש ,םייקלטיאו םייתפרצ םייובש OY עגמב ונאב תשורחה:תיבב

 יתעדי .תיזחהמ תועידי ונל ואיבה םה .תישפוח התיה םתעונתו ונלשל בורק

 יתייה .ודיספה המחלמה תא םינמרגה יכו ,המחלמה םייתסת טעמ דועש

 שיבכב היה ונלש הנחמה יכ ,ונלוכ תא ולסחי ןורחאה עגרב םינמרגהש ענכושמ

 .יניעל המונת הנתנ אל וז הבשחמ .הגיסנה-ךרד הליבוה ןאכו ואלסרבל ישארה

 .1945 ראורבפ - ראוניב ךרעב היה הז .ןיע יתמצע אל םימלש תוליל

 ,הליט .ס.סה אפור ץיוושואמ עודיה עשופה וננחמב עיפוה םימי םתואב

 ןאכל DA םאה ,דואמ יתנבצעתה והארמל .הלגנמ ךכירחא אלימ ומוקמ תאש

yanלע  nanוספותל דציכ ןנכתל יתלחתה ?יתוא ריכיה .''תויצקלס,, רדסל  

 .ולסחלו

 .החירבל תונותנ יתובשחמ לכשכ ויפלכ איהשילכ תינכות עצבל היה השק
 יתשקיבו Svan אפורה לע ond יתרפיס ,םייתפרצה םייובשה oY יתרשקתה

ONIXיתכשמה םייתניב ינא .יל וחיטבה םה .ןאכמ יח אצי אל הז אפורש ,וגאדיש  

Tay?השק התעש םישעמ יתישע ,הברה יתנכתסה .החירבה:תינכותב םיטרפ  

 יתמלחה ינא לבא .יצק עיגה יב ,ובשח ירבח ,הדובעב יתעצפנ םייתניב .םניבהל

 ונששח .תגסל םירומא םינמרגה יכו תיזחב בצמה לע ונעדי .יתוינכתב יתכשמהו

 5-ב ךרעב .ירשפאה םדקהב לועפלו ןורחאה עגרל mond אל ונטלחהו ונולסיחל

 תא ונאצוה ,תונושארה תוינמרגה תוצובקה תא וניארשכ .הגיסנה הלחה יאמב

 .ס.ס ישנא .םיאתמה עגרב םהב שמתשהל ידכ ,םיאובחמהמ ונירישכמ לכ

 .ךשוח השענ הנחמב .למשחב רצק ונרדיס הלילב .הנחמה לע רומשל וכישמה

 הרימשה לדגמב .ס.ס wax .תוריל הלחהו הצוחה האצי ונלש הנושארה הצובקה

 תא ונרזג .ועיגה םיסורה וליאכ ,תיסורב ,ונקעצ ונאו הרק רשא תא וניבה אל

 ישנאו םישנא תואמ המכ ונצר .רעיה ןוויכב ץורל ונלחתה ונלוכו ליתה תורדג

 םיגוסנה תוחוכהש וניאר רעיהמ .ונירחא ףודרל וליפא וסינ אל םירמושה .ס.ס

 ונייה יכ ,רעיהמ ונאצי םימי המכ ירחאו םיברתמו םיכלוה ,םילדגו םיכלוה

 .םודאה אבצה DA עיגי ,םינמרגה תובקעב יכ ,םיחוטב

 שארב בכורה ,יסור קאזוק ותוא לש הנומתה יניעל תדמוע הזה םויה דע
 .שיבבל ואצי םלוכ .ועיגה םיסורהש ,ונלש םירבחל ונעדוה הקעצב .הנחמה

 ונעבצה ,ןאכ ונישעמ המ ,ונחנא ימ ונתוא לאש קאזוקה .ראתל PX יתחמש תא

 ,הנחמל וסנכנ םה .םימי המכ ינפל ונחרב םשמ יכ ,ול ונרמאו הנחמה לע

 יתלאשו םייתפרצה םייובשה םע דימ יתרשקתה ,דחא ףא ראשנ אל ונירמושמ

 .וספתל וחילצה אלש ,יל ועידוה םה ,ינובאדל .הליט ר"ד לרוג לע םתוא
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 תוצובק דימ חלש אוהו הז הליט ר''ד תא ול יתראית .יסורה דקפמל יתינפ

 mond תונלבס תאזילכב התיה אל יל .םיבורקה תורעיב וספותל ידכ םילייח

 רצק ןמזל קר יתבכעתה .םודאה אבצה םע דחי יתמדקתהו םישופיחה תואצותל

 היה אל ,םייחב ןתוא וניארשכ .םישנ הנחמ היה םש .טטשבלה הרייעב

 .לובג ונתחמשל

 הדועתלו ןורכזל

 אצמי ילוא ,ויבורק תא שפחל ךלה דחא לכ .ורזפתה יתא ויהש םישנאה בור

 םע דחי ודמשוה יריקיו יבורק לכש שארמ יתעדי ,שפחל המ היה אל יל .םידירש

 יתחרב םתא ,ירבח תשולש תא יתשגפ םש הבלסיטארבל יתכלה .היקבולס ישנא

 המשו תיקבולסה הלשממה סופדב האציש ,תרבוח יתמסריפ דחי םתא ,ץיוושואמ

 .ימע ןיידע אצמנ דחא קתוע .''םישנא ןוילמ 4 לש קנעהרבק ץיוושוא ,

 וז הרבחב .תיכ'צ תמאלומ תרבח לש ירחסמ להנמל יתישענ הבלסיטארבב

 םידוהי לא סחיב תוחיתמ התיה יקסנאלס טפשמ תעב .הנש 20 טעמכ יתדבע

 -יטנאה םימחולה דוגיא .הנתשנ אל ילא סחיה םלוא .תודבוכמ תורשמ יספות

 .הבלסיטארבב הטיסרבינואב םיטנדוטס ינפב תוצרהל יתוא ןימזה םייטסישפ

 .המחלמה ןמזב ילע רבע רשא תא ,יתרפיס תויסנמיג ידימלת ינפבו םהינפב

onןוצרב יתינע ןהילע ,תולאש הברה יל וגיצה ףאו ילרוגב דואמ וניינעתה . 

 ונל הדלונ .ץיבובולוג רתסא םע הבלסיטארבב יתנתחתה 1948 תנשב

 תא םישגהל יתלוכי אל ינובאדל .הצרא היילע לע בושחל יתלחתהו תב ט"זמב

 ,תואלתה לכ תואצות ויה הלא ,הברה יתילח הלא םינשב .1964 דע יתינכות

 .המחלמה ןמזב ילע ורבעש

 םיצמאמ השוע ינא התעו ,הצרא יתבו יתשא DY יתעגה 1965 סראמב 5פיב

 .ץראב םלקאתהל

 המ דמליש תנמ לע ,ילארשיה רעונה ןיב םסרופי הז רופיסש ,זע ינוצר

 .םירחא תומוקמבו ץיוושואב Wow תודגנתהה-תעונת לע ועדייו םינמרגה וללוע

 דציכ ,האושה תפוקתב ילע רבעש לכ דעב םולשתו תפסות הז ירופיס היהי

 הלדה יתלוכי תדימב יתפסוהו יתוינכות תא יתמשגה םיארונ המחלמייאנתב

 .לארשי םע תרימשל
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 ןגובייקחצי ןויצ-ןב

 ? ונממוקתה אל עודמ

 py ץיבולגס ברה לצא יתדמל הווצמ-רב רחאל .ריעצ ליגב הבאלמל יתעגה
Ty1ס'ב םירהצה"ינפל .םויב םיימעפ עובק רועיש ונדמל דחי .םירוחב המכ  

 הרוי,, ונדמל םירהצהירחאו ,םישרפמה לכ םע ארמגב רועיש ונדמל 1 דע
 ."'הבישי,,ב יתדמל ow ,השראול יתרבעו הבאלמב יתדמל הנש יצח .''העד

 זא ונייה .םיליעפ ונייה אל .ינויצה ןויערה רחא םיטונה PA יתייה ינא
 רתוי-םירגובמה .תונויצה לע האצרה ונעמש םעפב םעפ לבא ,םיריעצ םירוחב
 יגוחב רקיעב ,תונויצה ןעמל תולועפ ינימ לכב םיפתתשמ ויה וניניבש
 .""חרזמה,,

 ,םיקסעב יתלחתהו דומלל יתקספהשכ םג .הבאלמל קודה רשק יל היה זאמ
 םייסנניפה תודסומה לכ .זוחמהיריע התיה הבאלמ .הבאלמ דיל הרייעב ונרג
 םייאנועמקה םירחוסה .יאנוטיס רכמימל רחסמה"יתב םג .םש ויה םייתלשממהו
 ונייח ונא .ונלש הביבסה ןמ האובת ירחוס ואב תאז-תמועל .הרוחסה תונקל ואב
 התוא ורכמו האובתה תא םירכאהמ wp םירחוסה .תיאלקח הביבסב
 הבאלמב ויה .גיצנדלו השראול האובתה תא וליבוה םשמ .הבאלמב םיאנוטיסל
 התיה ונריעב .רוטיקב ודבע תונחטה .םידוהי לש םיידיב םלוכ .חמק"תונחט המכ
 יתלחתה ריעצ ליגב ינאו האובתירחוס היה יבאש ןוויכ .םימ לע חמק"תנחט
 וקרא'צ לש הנחטה .הבאלמב האובתה ירחוס לכ םע קודה רשק יל היה ,ול רוזעל

 .ץיוושואל חולישה ינפל םידוהיה תא ופסא םש ,הנחתה התיה

 ונייה .םירע רוביצ-ייח הב ויה ןכייפ:לע'ףאו ,התיה הנטק ונלש הרייעה

 םינויצ וא ''יחרזמ,, - םהילא הרושק התיה הבאלמש ,םיזכרמ םתואל םירושק

 םיאב ויה םה .הבאלמל תובורק םיתיעל םיאב ונייה ."הדוגא,, וליפא וא ,םייללכ

 המחלמה ימיב דוע רצונ ובוג'צשו הבאלמ ןיב ץימאה רשקה .ונילא ץיקה ישדוחב

 TON“ תא .תוחותפ תועורזב ולבקתנו ונלצא זא ורג םיבר םיאבלמ .הנושארה

 ונחנאו ,קסנאדג:השראו וק לע הנכש הבאלמ .ונל וחכש אל םה הזה םירוענה

 ,השראול הבאלממ שיבכהמ ועסנשכ .השראול בורק ,המורדירתוי תצק ונכש

 .ונלש הרייעה ינפ לע ורבע

 .רבמטפסב דחאב ,רקוב-תונפל ישיש םויב הצרפ היינשה םלועה:תמחלמ

 .ובוג'צשל ועיגה םיאבלמה לכ טעמכ םוי ותואבו .הבאלמ תא וציצפה םוי ותוא

 .םיאבלמ ידיילע םיסופת ויה םייטרפ םיתב ןכו ירוביצ םוקמ לכו תסנכה:תיב

 דוסי אלל תוימיטפוא

 אלו םיימיטפוא ויה םייוגה םג .תזרפומ תוימיטפוא לש חור ונתוא הפפא

 םג .הצימאה ןילופמ דחפת הינמרגש ובשח .המחלמ ץורפתש תעדה לע ולעה
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 .תושעל ונלוכי ירהו .רבד ונישע אלו המחלמ ץורפתש ןימאהל וניצר אל ונחנא
 רטמוליק ףא ונזז אל ונא ךא .םשוכרמ קלח ליצהל ולכי ,ףסכ םהל היהש הלא
 היה הבאלמב ןושארה ןברוקה .תונברוק ולפנ רבכ ,המחלמה הצרפ וב םויב .דחא
 ץורפ רחא דימ ליחתה הבאלמ םע ילש רשקה .הצצפהב גרהנש ,גרברבליז
 ותואב .ונלש הרייעה תא םינמרגה וציצפה םירהצהירחא ןושאר םויב .המחלמה
 .השראו ןוויכב ונחרבו לכה ונבזע הבאלמ ישנא םע דחי ונלש הרייעה לכ ברע
 ךרדה .השבכנ ןילופ לכש דע םש ונייהו השראול ונעגה ,םידודנו םילוטלט רחא
 דע המחלמה ץורפמ תועובש השש ורבע .רוזחל דימ ונלוכי אל .הסופת התיה
 םה .ונלש םיבורק םה םיטרפלאה .םיבורק ,םירכמ שפחל ,ונלש הרייעל יתרזחש
 בוש .דואמ הפנע החפשמ התיה וז .הבאלמב םייחה לע הברה רפסל םילוכי
 .הבאלמב וטיגה ןוגריאב לחוה ןמז ותוא .הבאלמ םע םירשק ונרשק

 ראשיהל םוקמבו השבכנ ןילופ לכש וניאר לונלש הרייעל ונרזח עודמ
 קר וזש ונבשח .דואמ תזרפומ תוימיטפוא התיה ןאכ םג .התיבה ונרזח השרוב
 הילגנאו תפרצ יכ ,םינמרגה וגוסי דלומה an דעש ובשח םינלופה .רבעמ"תפוקת
 .םידוהיה תא ודימשיש ,האוש ללוחתתש רעיש אל שיא .המחלמל וסנכנ רבכ
 .ובוג'צשל יתרזח ,ןכבו

 .המחלמה ינפל םידוהי תואמ שש הב ויה לכה ךסב .הנטק הרייע התיה וז
 וראשנש הלאו .ברעב ןושאר DY ותואב וראשנ םידוהי השולש קר .וחרב םבור
 םדקתה רעונה רקיעב ,אבצה םע דחי חרב םירצונהמ קלח .תושעל וביטיה
 ,רקוב תונפל קסנולפל ונעגהשכ .םינמרגהמ רתוי ודחפ םידוהיה .השראו ןוויכב
 ידכ ,םייוגה תא וטחשו םימדוקה תומוקמה לכ תא ושבכ םינמרגה יכ ונעמש
 .וחרבש םישנא םיאלמ ויה םישיבכה םנמאו .םלוכ תא חירבהלו הלהב ררועל
 וחיני אלו אבצב ברעתי םיחרזא ןומהש וצר קר םה .םינלופה תא וטחש אל םה
 .ךכב וחילצה ,ןכאו .םדקתהל ול

 ינימ לכל םישנא ופטח .םינמרגה ידיב הסופת ךרדה התיה רבכ ונרזחשכ
 .םהב ןסכאתהל וצרש ,םיתבה תוקנל ,םיכרדב ובכשש םיללח תונפל :תודובע
 ."ןדעזןג,, ובוג'צשב ונאצמ ,בער הב ררשו םיטילפ האלמ התיהש ,השראו תמועל
 ונחנאו ,''השטיודיסקלופ,,ה ידיב היה ןוטלשה לכ .םיטעמ ויה ,לכוא קיפסמ היה

 המחלמל ךומס .םינשה לכ ונלש םידידיה ויה םהו .םתיא דחי םינשה לכ ונייח

 םינלופהש ,תועומש ויה ונלש הרייעב םג .ןילופב םידוהיה דגנ תוערפ תצק ויה

 לע ורמשו בוחרב ובבותסהש ,''השטיודיסקלופ,, ונרכש .והשמ תושעל םיננוכתמ

 .הז דעב םהל ונמלישש ןבומכ .םידוהיה לש םיתבה לע ,םידוהיה לש םיקסעה

 .םתיא תודידיב ונייהש ינפמ ,ןוצרב תאז ושע םה לבא

 ךכירחא .םפוצרפ תא תולגל הליחת וזעה אל on ,ןוטלשה תא ולטנ םהשכ

 לכה תא וחקל .ןהב בשייתהל ,םהיתורידמ םידוהיה תא איצוהל ושייבתה אל םה

 םידוהיה .תוניגהב וגהנ דוע הלחתהב לבא .רבד תחקל ונתנ אל .העש עבר ךות

 .םולשב ומוקמ לע אובי לכהו םעז רובעיש ונבשח .םיישפוח םמצע ושיגרה

 היה רבמבונו רבוטקוא ישדוח לכ .רבמצדב קר ונילא העיגה הימראדנ'זה
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 לכ ןבומכ .םייחה תא תצק ןגראל ונלחתה .''השטיודיסקלופ,,ה ידיב ןוטלשה

 תחיתפ לע "השטיוד-סקלופ,,ה NOX ןושארה םויה ןמל .םירוגס ויה םיקסעה

 .''ןחלושל תחתמ,,רוחסל תורשפא התיה .תורוחסה תא ומירחה אל לבא ,םיקסעה

 םאש ,ובשחו HOD תצק ופסא םידוהי .םייוגל תורוחס ונרכמ ,רוחש קוש היה

 .םעז רובעי דע ,לכוא תונקל ולכוי ףסכ םהל היהי

 םירכאה ואב ןיידע ןמז ותואו יאלקח רוזאב ינוריע זכרמ התיה ובוג'צש

 אלא ,רוחסל ידכ אל ונק םידוהיו .םידוהיל םג תיאלקח תרצות ורכמו הריעה

 עבטמה רוזחמב היה הליחת .'וכו תופוע ,רשב לש יאלמ וניכה ,ומצעל דחא לכ

 וחקל םירכיאהו ,םיינמרג םיקראמב שמתשהל וליחתה ךכירחא .יטולזה ,ינלופה

 םנמא היה .םהל שורדה לכ תונקל ףסכ ותואב ולכי יכ ,םהל ןתינש ,ףסכ לכ

 ורסמ םידוהי .ןיפילח לש הרוצב םיקסעה תא להנל ולדתשהו ףסכה ךרעל ששח

 ךרא אל ןיינעה לכ .םהירצומו תורוע ,הרוטקפונמ ,הירטנלג :תונוש תורוחס

 .הרצק הפוקת אלא

 !םעז רובעי דע

 דימ .לודג דחפ לפנ םידוהיה לע .םינושארה םירמראדנ'זה ועיגה רבמצדב

 אצוי ילב ,הבוח-תדובעל תאצל ,םינקזה תא חלגל :תורזג ינימ לכ ונילע ורזג

Inלכ ,קושב ,''ץאלפלמאז,,ב בצייתהל ךירצ היה רקוב לכ .םירבגה לכ ,ללכה  

 ,תולודג תוזוחא ילעב ,םיאלקח םבורב ויהש ,השטיודיסקלופ םתואו ,םידוהיה

 ,לכוא ונתנ ;םניח ודבע ;המואמ ומליש אל הליחת .הדובעל םידוהיה תא וחקל

 םירהצו רקוב תחורא .הדובעה"ןמז לע San םהל היהש ינפמ ,דחוימב בוט אל

 הכילהה תא וכסח ךכ .תיבב ולכא רבכ ברע תחורא .הזוחאה לעב לצא ולכא

 תאפמ לוכאל וצר אל םידוהיה בורש ןבומ .םירהציתעשל התיבה הבישהו

 םינמרגה .תיבה ןמ והשמ םתא וחקלו לכואה לע ורתיו ;תורשכה לע הרימשה

 תא וגיהנה .הנושארה הרזגה התיה וז .תוכרדמה לע תכלל םידוהיה לע ורסא

 היה הז .ךרעב מ''ס הרשע לש רטוקב לוגיע ,רוחאמו םינפמ ,בוהצה יאלטה

 תודחוימ תוהז-תודועת ואיצוה .םהלש הקזחה דיה תא שיגרהל ונלחתה .ארונ

oyוליחתה םידוהי .תוחכפתה האב תוימיטפואה תפוקת רחא .''הדוי,, ןויצה  
 .יטייבוסה רוזאל חורבל וטילחה ףא םתצק .ארונה בצמה ןמ אצומ שפחל

 םידוהיה בצמ לע תודדועמיאל תועומש וציפהו ורזח םהמ םיבר ,ונרעצל

 אל דוע לכו הקספנ החירבה .היסורל החירבה ךשמה ענמש רבד ,םיסורה לצא

 ןוטלש תחת ראשיהל בטומש םידוהי וטילחה ,רתויב תושקה תוריזגה ונילע ולפנ

 ךות .1942-ב וללחתה תילאטוטה הדמשההו תמאב תושקה תוריזגה .םינמרגה

 ונחנא .לבסנ בצמה היה דוע 1940 תנשב .ריעב ''רבדל ימ םע,, היה אל רצק ןמז

 .םייעובשכ םש ונייה .ץיוושואל ונכרדב ,''גנולדיזסואה,, ןמזב הבאלמב ונייה

 םישנא :םרדיסכ םייחה ולהנתה ,רבדבש הינוריאה לכ םעו ,דרפנב ונייח וטיגב

 תושפנ רשע ורג רצ רדחב ,דואמ ער היה .וטיגב םידלי ודילוה ,ונתחתה

 ;(םינמרגה ידיײלע חקלנ טיהר ארקיהל יואר היהש המ) םיטיהר אלל ,הלעמו
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 .היינשל לעמ תחא - תומוקב ויה תוטימו ,דואמ םיטושפ תואסכו תונחלוש

 -תפוקת אלא הניא וזש ונרבס ןמזה לכ .תוימיטפוא הררש דוע זא DA ןכייפילע-ףא

 שוכר ,אלימ :ובלב בשח דחא לכו שוכרה תא ונתאמ וחקלש ונעדי .רבעמ

 ונתוא וחנזי אל ,המחלמה רובעתש קר .אוהש:ךיא רדתסנ ,שדחמ ונל רובצנ

 רומשל - רקיעה .ונתרזעל ואוביו ,המחלמהמ הלבס אלש ,תודהיה לכו הקירמא

 !םעז רובעי דע םייחה לע רומשל :םלוכ בלב הנניק תחא הפיאש .םייחה לע
 תומוקמ םתואבש ןוויכ ,ועגפי אל ונב יכ ונרבס לבא ,םידוהי וחקלש ונעדי

 עטנ רבדה .ונלשמ םישק רתוי הברה ויה וטיגה ייח םג ,םידוהי ואיצוה םהמש

 .הווקת ונב

 תוביבסב תידוהי הנידמ םימיקמ םהש ,העומש םינמרגה וציפה 1940 תנשב

 ,ןילבול לודגה זוחמב on ורחב .הלשמ הנידמ הכירצ המוא לכש ןוויכ ,ןילבול

 .תידוהי הנידמ ומיקי ,ורמא ,םש .םיקירו םימוצע םיחטש ובו דואמ לודג היהש

 ,שיא 3,000 וחקל הבאלממ םג .םשל תומוקמ ינימ לכמ םידוהי חולשל וליחתה

 המכב םתוא ורזיפ םשמו ,ואדלוזל םתוא וחלש .1940 ףוסב היה הז .םשל וחלשו

 היה זא וחלושש הלא pa .הבאלמל רוזחל םידוהי וליחתה ףא ךכירחאו תורייע

 תצק ןגראל ונלחתהשכ .הבאלמב הרקמב יתייה שוריגה םויב .ץיבולגס ברה םג

 ,1940 תליחתו 1939 ףוסב ,תואטיגה םוק ינפל Ny ,ובוג'צשב םייחה תא

 היה ונלצא .רחסמ יניינעב הרזחו הבאלמל ובוג'צשמ עוסנלו ןכתסהל ונלחתה

 קפסל ונלוכי ;רתוי יאלקח רוזא ונייהש ןוויכ ,הבאלמב רשאמ ןוזמ רתוי

 ונאבה הרזח ,םירחא הייחמ יכרצ ינימ לכו תופוע ,םיציב ,האמח הבאלמ ידוהיל

 הכאלמו:הישעת-ירצומ קפסל ונלוכי ונא :תורצויה וכפהתה ןכמ-רחאל .תורוחס

 ,הב םיטעומ ''השטיוד:סקלופ,, ,הנטק ריע ונייהש ןוויכ .ביבסמ תואטיגה לכל

 לש םמש לע - םיקחרמל םיקסע תושעל ונלוכי ,רתוי הבורק םמע תורכיההו

 .ליטסכט ירצומ רחסמב ונעגה 'זדול דע ,''השטיוד:סכייר'ו "השטיודיסקלופ,,

 תוליבח ;ראודב תונטק תוליבח ונחלש ונאו ,ונל ורכמ ,תורוחסה תא ואיבה םה

 .שממ וחרפ םיקסעה ,ןתוא וספת אלש ןמז לכו .חולשל היה רתומ ג'ק 5 דע

 בצמהש ונששח .רחמה םוי לע בושחל ונלחתה .הבאלמל רושק זא יתייה

 ךשמהל רשאב תוקפס ועיבהש םישנא ומק הבאלמב םג ונלצא םג .הערל הנתשי

 יד,, ונל וארק ףא ךכ םושמו .דיתעל גואדל ונלחתה .םינמרגה םע ''הילידיא,,ה

 הנכסה תא קיחרהל ועביט םדאה .תורוחשייאור רמולכ ;''סרעייז ץראוש

 התיה וז !'עגפי אל הז יב,, ."ןפערט טשינ סאד טעוו רימ,, :בושחלו ותבשחממ

 .רתויב תילטאפה האיגשה

 ינרקש רחאל שאוימ יתייה .קומע ישפנ ןואכדב יורש יתייה וז הפוקתב

 ,דואמ הדמחנ השא ,יתשא :המחלמה ץורפ ינפל םישדוח המכ .יתחפשמ ןוסא

 התלח ,16 ליגמ ,תודידי תונש הנומש רחאל ,ןכל םדוק םישדוח המכ היתאשנש

 המכ הז היה .זא היה אל ןיליצינפ .תואיר-תקלדמ הרטפנו ,הננטצה ,םואתפ

 יתשקבתנ יכ ףאו ,ץראב זא התיה הלוכ יתחפשמ .המחלמה ץורפ ינפל םישדוח

 יתטלחה - יחא יל בתכ ךכ - עמשמ יתרת - ''התיבה אובל,, יתחפשמ ידיילע זא
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 ךותב .וב יתברעתה אלו קסעה תא יתלהינ אל .המלש הנש םוקמה ןמ זוזל אל
 ךותמ ימצע תא יתרקפה ,דדוב יתייה אליממש ןוויכו ,המחלמה הצרפ ךכ
 תולעל יתלוכי ,יל היה ףסכ .תירוביצה יתוליעפ ךות ,תונכס ינימ לכל םזילאטאפ
 הריבעמ ףסכ תרומתש ,העומש זא הכליה .1941 תליחתב וליפא הצרא
 .רוגמ יברה תא וליצהש ind ,םיסוטמב ,םיחטבמיץראל םידוהי "ופאטסג,,ה

 יפל לכה .רוגמ יברה ירהכ טושפ ידוהי ירה אל ;''וריחמ,, - דחא לכל ןבומכ

 ינפל הננחתה ,החפשמ תלעב ,ןילופב יל התיהש ,תחא תוחא .םדאה תובישח

 . . .ללנא לבא .התחפשמ ללגב ,ךכ לע בושחל הלוכי הניא ,הרמא ,איה .עסאש

 יתלחתה ךכו .והשמ תושעל הבוח יתשגרה .ילרוג םג היהי םלוכ לרוג :ילשב ינאו
 .רוביצה ןעמל לועפל

 ףא היהש ,רטומלרפ רזייל היה םהמ דחא .םיבר םידידי יל ויה הבאלמב

 סנכל ונלחתה .דואמ חקיפ רוחב היה אוה .ןיאושינ ידיילע קוחר החפשמ בורק

 -תוצובק החירבל םישנא ןגראל וניצר הליחת .הצע סכטלו םישנא תוצובק

 םוחתב ויהש ,הקנלורטסואל ,קוטסילאיבל דואמ םיבורק ונייה .היסורל ,תוצובק

 .ותחפשמב אוה רושק ןה ידוהי ךא .היסורל רובעל היה רשפא םוי ךות .היסור

 הלאו ,הנקז םא ,ןקז בא היה דחא לכל ךא .םיריעצה תא קר חולשל ןכל וניצר

 ץלחינו םהל רוזעא ,םתא היהא םאילואו .יתא םג היהי ,םתא היהיש המ :ונעט

 .הדמשה תעדה לע ונילעה אל יכ ,שפנ תלצה השוריפ זא היה אל החלצהו .ונלוכ

 .הסנרפ ,הדובע :זא היה השוריפ הלצה

 האצי רתוי רחואמ בלשב .הדעב ומלישו הדובעל םישנא וחקל םינמרגה

 ,דואמ ךומנ םנמא היה םולשתה .םלשל ילב םישנא ריבעהל רוסאש ,הנקת

 .םייקתהל היה רשפא לבא ,םינמרגה תסינכ םע גוהנ היהשמ ךומנ רתוי הברה

 ,דואמ םיצורמ ויהש םיבר ויה .קיפסה הזו ,םויל יצחו קראמ ומליש ונלצא

 אצוי ילב ,םלוכ םיכירצ ויה הדובעל תאצל .יצחו קראמ וחיוורהו הדובעל ואציש

 דועו .רות יפל וחקל - תחא"תבב םלוכל םיקוקז ויה אלש ןוויכ ךא .ללכה ןמ

 טייברא,, - הדובע תדעו ןימ ונרצי ,שוביכה רחאל ,הליהקה הנגראתה םרטב

 הוושב הווש לופית הסמעמהש ידכ ,הדובעה תא קלחל היה הדיקפת .''ץאזנייא

 םינמרגה ופיסוה ךכיפל ,תכלל וצר אלש ,םיעצמא ילעב םישנא ויה ךא .םלוכ לע

Tyםויל קראמ 3 תרומת דובעל םינכומ ויהש ,םיבדנתמ יד ויה ךכו .יצחו קראמ . 
 .הילאמ ''טייבראסגנאווצ,,ה תייעב הרתפנ וז ךרדב

 בחר ,הובג רבג ,דחא טננטיולרבוא המע אב ,ונריעל הירמראדנ'זה האבשכ

 .תדעור המדאהש ונימיד ,בוחרב רבעשב .וב לכתסהל היה תוומ דחפ .םייפתכ

 םג םהיניבו ,הדובעל םיאצויה ופסאתהש םוקמ ,קושל אב אוה דחא ריהב םוי

 יפל םישנאה תא קלחל ידכ - םהילע יתינמנ ינאש - "הדובעה תדעו,, ירבח

 םש - 80 ,הפ שיא 50 - הדובע תוחוכל תונמזה ונלביק .םוי ותואל שרדנה

 ,הרקמב ונידיב ונקזחהש תומישרב ןנובתהו טננטיולרבואה םשל אבשכ .'וכו
 אל .תונמזהה יפל הדובעה תא םיקלחמ ונאש ,ול ונינע .הז המ ונתוא לאש

 וצר אלש הלא לש הדובע"ימי ןוידפ - םישנאל ףסכ םיפיסומ ונאש ול ונרמא
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 ונדחפ .וינפל בצייתהל - דחא דוע לעו ילע - ונילע דקפ אוה .הדובעל תאצל

 ונלש רדסהה ויניעב ןח אצומ וניא אמש .תובצייתהה תרטמ המ ונעדי אל .דואמ

 .ןנבצייתה - הדוקפ ונלביקש ןוויכ ךא .הדובעה:תקולחב

 ?םיינעה םישנאה םייח ךיא ?םייח םישנא ךיא :וז הדוקנב אקווד חתפ אוה

 היתולעמ לכ לע ,הרייעה תא רבכ ריכה אוה ?םימייקתמ םה הממו ךיא

 םיטרפייטרפ ול ורסמ השטיודיסקלופה .המימייםימימ הב רג וליאכ ,היתוערגמו

 דקפ אוה .םיינע שיו םידימא םידוהי שיש עדי אוה .ריעב עמשנהו השענה לע
 TNX לכמ - וניניע תואר יפל - ףוסאלו ,הרזע-תודעו םיקהלו ןגראתהל ונילע

 םישנאה תא ונתרכה יפל ונל היה רתומ .םיכרצנה ןיב עובש לכ קלחלו ףסכ םוכס

 ןובשחו-ןיד ול שיגהל ונילע היה עובש לכ .וז הרטמל םיפסכ תובגל ,םתלוכיו

 .ןאכ םחלל בערי אל שיאש ,רמא ,הצור ינא .ונקליח המכו ונפסא המכ

 וטיגה תישאר

 רחואמ .הינמרגב םינמאנה םיטסינומוקה דחא היה אוהש ררבתה םימיל

 - ת"וחודה םע תועיבקב וילא יתכלה MAW - בוט ANY ותוא יתרכהשכ ,רתוי

 ליטה הבאלמב יזוחמה ינמרגה ןוטלשה :ןיינעה הזו .בושח ןיינעב וילא יתינפ

 ;ינמרג שוכרל וכפהש ,םיתבה לכ תא ומירחה םה יכ - הריד רכש םלשל ונילע

 רוזיאב לשממה ינינע לב ללכבו ;ידייניאלד שוכרב קיזחהל היה רוסא םידוהיל

 ,ונילע דואמ דבכ היה הרידה-רכש לוע ;זוחמה תריב התיהש הבאלמב וכתחנ

 הז ןיינעב .שדוח לב ושרדנש םימוכסה תא סייגלו ךכב דומעל ונל היה השקו

 הצלמה בתכמ ונל ןתנו ןיבה אוה .בצמה תא ול יתרבסהו טננטיולרבואל יתינפ

 ובוג'צש ידוהי תא ראית וב ,העונת תונוישר םע דחי ,הבאלמב תונוטלשל םח

 לועב דומעל ותלוכיב ןיא רשא ,תובשחתהל יוארו דואמ יביטקודורפ טנמלאכ

 wow ידכ םימולשתה תא ונל וניטקה ,ותוברעתהמ האצותכ .םימולשתה

 יתלחתהש םושמ קרו ,הריד רכש םלשל םידוהיה לע היה הבאלמב םג

 אל םג ,ובוג'צשב וטיג היה אל דוע - ונלש הליהקה יניינעב הבאלמל עיגהל

 ,תובוחר המכב וזכרתיש םידוהיה רובע םייוסמ חטש קר בצקוה - הבאלמב

 ?yan יתלחתה ךכ .רחסמ שפוחו העונת שפוח היה ,וטיג Ty היה אל הז לבא

 אל דוע םש .הליהקה שארב םידמועה הלאל ברקתהלו הבאלמל תופוכת םיתעל

 םהיניב .םיבדנתמ הלא ויה .םיניינעה תא הלהינש הדעו אלא ,טארנדוי היה

 ול קרש ,םינמרגה תונוטלשה לע בוהא ךכ ידכ דע היהש ,רתלא קיציא היה

 לחולשמל גאד אוה .תורוחסיחלשמכ סנרפתה אוה .ונקז תא חלגל אלש וריתה

 ,תורוחסה תלבקו חולשמל ,תוריינה רודיסל ,םיניישעתו םירחוס לש תורוחס

 םירתלאה לכ לש םתסנרפ התיה וז הלבוה לע .'דכו הקירפו הניעט ירודיס

 mo ;םיתיעל םתיא יתצעייתה ;בורקמ יתרכה הלאה םישנאה תא .הבאלממ

 רחאל תפתושמ תוינידמ ונעבק רתוי רחואמ .הסונמו הלודג רתוי הליהק ויה םה

 קלחל וטיג ומיקהש - 3,000 םתוא - הבאלמ mom לש לודג קלח וחלשש

 ונלחתה .תחא הרייע דועו ,ןיפיר ,בונזדרמ םידוהיה תא ואיבה הז wad .רתונה
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 וחלשי ונתוא DAW ונששח .שיא 700-800 - תואמ המכ קר זא ונייה יב דחפל

 וחלשש own ,םהילא ונוריבעי יב ,ולדתשיש הבאלמ ישנא DY ונרביד .םשייאל

 היה אלו םוקמ היה אל .הלודג הקוצמ התיה םשו השראול בורק םוקמל םידוהי

 | .ןוזמ

 ,רטומלרפ רזייל ,הבאלמב ''טארנדוי,,ה שאר דיקפתב שמיש רבכ ןמז ותואב

 ונתוא ?May יכ ,תווקל ףאו שקבל ונלוכי .םינמרגה pa םיכלהמ ויה ולו

 תעדה לע תולעהל רשטאריאש םירבד .ונל רזעו ונב בשחתה רטומלרפ .הבאלמל

 תושר ,העונתו רבעמ-ירתיה ,תונוש תוחנה ,ןוגכ .רידסה אוה ,םרידסהל ןתינש

 .וטיגה תא בוזעל

 .ובוג'צשמ ץוח ,םירחא תומוקמב רשאמ רתוי םיבוט םיאנת ויה הבאלמב

 עגרמו םידדוב םימראדנ'ז ויה .ןטקה םוקמה ללגב בוט רתוי היה ונלצא

 "םיכומנ,,ה םע .ןוטלשה תמיא poy התיה אל רבכ ,םהילא ברקתהל תחלצהש

 היה .םתא רבדיהל היה רשפאש םישנא זא ויה ,ונלזמל .רדתסהל היה רשפא

 ,החוורל םושנל ,טעמ חונל ונוצר םאש ,ןעט אוה .50 ןב זא - רטכיר דחא יוג

 םידידי ול ויה ,רמא ,וימי לכ .וטיגל סנכיהל - אוה תושעל לוכיש דיחיה רבדה

 לגרתהו דחא לספס לע םדיל ?aw ;םידוהי םידלי oy ךלה רפסיתיבל .םידוהי

 רזייל םע ונרבדנ .הרטשמה שאר היה אוה .הברה תובוט ונל השע אוה .םהילא

 .הבאלמל ונוריבעיש לדתשנ ,לסוחי וטיגהש ונילע רזגיי םאש רטומלרפ

 שארב ןויער והשימל ךכב "עקתנ, אמש ,ונששח אל .ךכב לפטל ונלחתהו

 בורקה ולוסיח לע תועומש וכליה רבכ םימי םתואבש םושמ ,וטיגה תא לסחל

 תוכז שיא םייפלאמ תוחפ ןב וטיגל היה אל ,ינמרגה לשממה תעדל .וטיגה לש

 םיברה תורמל ,םייפלאמ תוחפ תצק זא ונייה ונא .לוסיח - וניד דחאו ,םויק

 םהבש ,םירחא תומוקמו ןיבמוג ,ןינטסוגמ ,ובוג'צש ינב - ונילא ופרטצהש

 לש םרפסיממ תוהזיתודועת רתוי ואצוה ,ונלזמל ,ונלצא .תואטיגה ולסוח

 ימ לכ לבא ,ףסכ תצק ונל הלע הז .תוהז-תדועת טילפ לכל nnd ונלוכיו ,םידוהל

 רקיעב היה ובוג'צש וטיג ןיינעב לופיטה .תוהז-תדועת ורובע ונל התיה אבש

 דחוש לביק אוה .קנופ היה ומש ''טארסדנאל,,ה שארו הבאלמב ''טארסדנאל,,ב

 הבאלמ וטיגש ונעט יכ ,ורבד תא םייקל היה לוכי אל רבד לש ופוסב .חיטבהו בר

 רטומלרפ Dy דחא oY יתכלה ןכ לע .ובוג'צש ידוהי תא סלכאלמ ידמ רצ
 םישנא ידמ רתויש הצר אל אוה .ץוחב יתראשנ ינאו סנכנ אוה .''טארסדנאל ,,ל

 :הבוט הרושב ויפבו ונממ אצלו ,בר דחוש קנופל ןתנ .ונתולדתשה לע ועדיי

 . .ובוג'צשב וטיג םיקהל ותוא ענכשל יתחלצה

 שוריג רחאל ,םידוהי וראשנ ץפרשבו 2000 רפסימל םידוהי ורסחש ןוויכ

 ונראשנ ךכ .ונילא הלא םידוהי ואבוה ,ןו'זייב רבד ותואו ,השראול הליהקה

 וקדהתה ,ןמזה ףלחש לככ .וב לוכיילכו זוחמה לע הנוממה היה קנופ .ונריעב

 תופתושמ תושיגפ ושרד תואטיגה ינשב רוביצה יקסע .הבאלמ oy ירשק

 WAN .עובשב DAYS שולשיםייתש םתיא יתשגפנ .הבאלמ ינקסע ןיבל וניניב

 ידוהיל םג יארחא היה רטומלרפ .הבאלמ וטיג לש ותוסח תחת וליאכ היה ונלש
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 ונישע ,רידסהל ונילע היהש רבד לכו .רסימוקזיירק :היה וראות .ובוג'צש

 .ותצעבו ותרזעב

 ןמז לכ .הבוטל םידחוימ םיאנת ויה ובוג'צשב םג הבאלמב םג ,רומאכ

 ,ררחושי אלו ספתיי ובוג'צשמ וא הבאלממ ידוהיש AND היה אל ,יח רטומלרפש

 םע םג ,קנופ וילע הנוממה םע ,"רטסיימרגריב,,ה םע הבר תודידיב היה אוה

 םגו בר דחוש חקל אוה .םיקודה םיסחי ול ויה ,טאקילופ ''ירמרדנא'זיירק,,ה

 לש ופוסב ןתנש אוה .ןיילגפ היה זוחמה לע הנוממה .םולשתב הפתתשה ובוג'צש

 תרגסמב .זוחמה-תרטשמ שאר היה אוה .רטומלרפ תא גורהל וצה תא רבד

 ינינעב דחא ברעתה אלו תטלחומ תויוכמס תקולח התיה ינמרגה לשממה

 רוזעל וא םייחה יאנת תא ביטיהל ידכ ,םלוכ תא דחשל םיכירצ ונייה ךכ .תלוזה

 אל ,םיילענו םידגב תשיכרל םירושיא ןוגכ ,םיחרזא םיניינעב .ונתאמ והשימל

 וטיגה לע הרימשה :הדובעזיסחיב ןידה אוה .קנופ לפיט הזב .הרטשמה הברעתה

 םקוה ונלצא וטיגה .טאקילופו ןיילגפ לש םתוסחב ויה תידוהיה הרטשמהו

 ,ריעה ךותב עונלו וטיגה תא בוזעל עובק רתיה היה יל .הבאלמ וטיג רחא הנש

 ויתלביקש ,דחוימ ןוישרב דייטצהל ילע היה ,הבאלמל עוסנל ידכ .רתוי אל ךא

 הרכש ןיאש הדובע ,תוניחב הברהמ השק התיה ''טארנדוי,,ה תדובע .ישוק אלל

 ויה ,''טארנדוי,,ה תדובע לש ןיקת ךשמהב םיניינועמ YAW ,םידיח-ה ,הדיצב

 .םלעופכ ''טארנדויה,, ינקסעל לומגל ,וצר םג ול ,ולכי אל הלאו םידוהיה

 .היה רשפאש ימ לכל וטיגה ינקסע וגישה תויצקטורפ

 שיש המ לכש ,ונלצא ורמא .העונת תונוישר 400 ונגשה לשמל ונלצא

 היה אל .הליהקה ינקסעל תודוה רבדה אב הבר הדימב .וטיגב שי - םלועב

 תא ובזע םישנא תואמ עברא הזמ ,שיא םייפלאל בורק ונייה .רבד םושב רוסחמ

 אציש ימ לכ .םירלדנס ,םיטייח :םינלופה םירכאה לצא הדובעל םוי םוי וטיגה

 ,לכוא ירבד וטיגל וסינכה תואמ עברא .ףוע ,םיציב ,האמח .וסיכב והשמ איבה

 .םייקתהל לכוי וטיגהש ידכ קיפסה רבכ הז .שפנה תא תויחהל :היה רקיעה

 .שפנל וליק עבר הלשממהמ ונלביק םחל

 בוט ינמרג םג היה

 לש ותומ דע תואיצמל ולגרתהו ויח םידוהי .הבאלמב היה רבדה ותוא קוידב

 תוננאשב םייורש ונייה .ףוסה ינפל םישדוח המכ ,1942-ב היה הז .רטומלרפ

 םימרדנא'זה יכ ,ועידוה עתפל !רדתסהל רשפא ףסכב ,הרקיש המ הרקי :ונעדיו

 היה םידליל .רמשמה לע תויהל ונילעש ,ונל ועידוה .הרייעל םיאב םינמרגה

 .וטיגב שאר הלהי אלש ,ונגאד ונמצע ונא .םירוההמ והשמ לביק דמלמה .''רדח,

 -םויבו הנשהישארב ונגריא ובוג'צשב .ונתוא וארי אלש ,התיה ונתפיאש לכ

 .ופאטסג ישנא ואובי אמש ,ץוחב דמע ינמרגו .ינמרגה תושרב ,ןיינמ רופיכ

 aw on .רתוי הובגה לשממהמ ודחפ הז םע tm לבא ,ונל רוזעל וצר םה

 .םהלש ןולשכ םג תויהל היה לוכי ונלש ןולשב יב .לשכינ אל ונחנאש

 בוט ינמרג .הביט לע דומעל השקש ,המוא וז .ער םג היה בוט ינמרג לכ
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 לוכי ינמרג ותוא .םימחר ילב ותוכהל היה לוכי ,וטיגל ץוחמ ידוהי ספתשכ

 יתוא .םירטושה ידיילע ץיוושואל יתחלשנ אל ינא .ער ךכילכ עגר-ןיב תויהל

 ,וטיגב קשנ ונל שיש ,םינמרגה תא ''םירדסמ,, ונאש ,ונישלה .ופאטסיגה הרסא

 20-ב .לירפאב 21-ב היה הז .ובוג'צשל דחוימב ואב זא .'וכו לכוא ידמ רתוי

 תא ופיקה תרחמלו .הלילה לכ ותשו ולכא on .רלטיהל תדלוה:םוי היה לירפאל

 ועידוהו ואב הלילב .שארמ ךכ לע ונעדי ונחנאו .םישנא השימח ושרדו וטיגה

 .טקשב רובעי רבדה ,היהנ אל םא ונבשח .וטיגב ונייה אלו ונקמחתה 13919 .ונל

 ,ללותשהל וליחתה זא .ואצמ אלו ונתוא ושפיח ,המישר םדיבו ואב םה לבא

 .וטיגה תא ודימשי םה ,בצייתנ אל ונחנא םאש וזירכהו לאמשו ןימי לע תוכהל

 רקוב לכ בזוע היה אוה .''רטסיימרגריב,,ה לש גהנ שמישש ,דחא רוחב היה

 .ערוה בצמה יכ ,ונל עידוהו ,ונחנא ןכיה עדי אוה .ותדובעל ךלוהו וטיגה תא

 .וטיגה תא ודימשי ,ועיפוי אל וללה םא ,םירמואו ,םיגרוהו םיכמ ,םיללותשמ םה

 ינא :יתרמא ,רקפה ושענ ייחו אכודמ יתייהש ןוויכ .רימחה בצמהש וניאר

 תולעהל לוכי יניא םויה ינאו .תוכמ יתגפס .יתישע ךכו !וקלתסת םתאו ,בצייתמ

 וכיה .וערקנ םיסנכמה ,יתחפנתה .דמעמ קיזחהל לגוסמ םדא ךיא ,תעדה לע

 תצק ,חמק תצק ואצמ .וטיגב םישופיח וכרע םויה לב .ירבח ןכיה הלגאש ושרדו

 ומש הלילב .םהה םישנאה תא ושפיח םה לבא ,םישנא המכ דוע ורצע .האמח

 תיבב יתבשי .הבאלמל תרחמל ינריבעהל ידכ ,הרייעבש ןטק רהוסיתיבב יתוא

 ,רתוי רהמ היהי הזש קר יתיצר .אצא אל יח ןאכמ .דובא ינאש יתעדיו רהוסה

 יתעמש הלילב םייתשב .רפסל יתיצר אלש םירבד רפסא אלש ידכ ,םייוניע ילב

 :יתוא לאשו אב רטכיר ,האור ינא םואתפ .יב תוריל םיכלוהש יתבשח .םידעצ

 ,ול יתרמא .יתוא םחינ אוה .ךתוא ררחשל ידכ לכה השענ ,גאדת לא ?ךמולש המ

 :לאש אוהו .חורבל לכואש ידכ ,תלדה תא בטיה רוגסת לא .ךילא השקב יל שי

 לא :יתרמא .ךילע ונישלי םמצעב םינלופהו וטיגל קוחר הז ירה ,חרבת ןאל

 .ךלהו תלדה תא לענ ,רבד רמא אל אוה .םהילע ךמוס ינאש ,םירכמ יל שי ,גאדת

 יתלחתה .םיידיה לע יל םשו תורשרש איבה ,ולש חילש אב עגר םירשע ירחא

 ול יתרפיסו וב יתנמאה ינא !םילוונמ AMPK :שפניתמגועו רעצ ךותמ תוכבל

 ריאהל ליחתה רבכ ךרעב עברא העשב .םיקיזאב לובכ יתייה .חורבל הצור ינאש

 יתגאד ,הלילה לכ ןיע יתמצע אל :רמאו םיקיזאה תא יל דירוה ,אב אוה .רחשה

 ידכ ,התיבה וילא יתוא חקל אוה .תבשחש המ תעציב אלש תישע בוטו ,ךל

 :יתרמא .ךכילכ סעוכ התא עודמ :לאש אוה .הת סוכ יל הניכה ותשאו ץחרתהל

 התא םא ,שפיט התא :יל רמא זא .עשפ לע אטח תפסוה הנהו ךב ןומא יל חיה

 ,ךתוא םיספות ויה אל וליא .ךתוא םיספות ויהו ,חרוב תייה התא .ךכ בשוח

 ליצהל תיצר יכ ,תבצייתה .תאז עונמל תיצר לומתא דוע .וטיגה תא םיבירחמ ויה

 הרצה לכ ןה .ייח תא חפקמ יתייה ינא םג ?חורבל םויה ךל שי המ זא .וטיגה תא
 ,לכה השענ ונא לבא .םכל םירזוע ונאש םידשוח םהש ,םושמ וטיגה לע האב
 דחא YSN ךכירחא .בוטה ינמרגה לש תוילאטנמה התיה וז .ךתוא איצוהל ידכ

 1,000 לש סרפ וביצקה זא .בוש חרבו קמחתהל קיפסה שיאה .ואבחתהש הלאמ
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 DY דחי האובתה-"םסאב ולצא אבחתמ אוהש ,ןישלה דחא ינלופ .ושארל םיקראמ

 .הניש ךות םהב וריו ואב .ונשי םה .14*ה ןב ונב

 ארק דחא םוי .רבד תולגל יתיצר אלש ןוויכ ,יתיא דדייתה לוונמ ינלופ ותוא

 התא עודמ לבא .ךתד ינב םה .תאז ןיבמ ינא ,םידוהיה לע ןגמ התא םא :רמאו יל

 ודימשי םה .םייחב ראשיי אל ידוהי ףאו םכלש םיבייואה םה .םינמרגה לע ןגמ

 ימ ;קשנ םכל ןתונ ימ ,םכל רזוע םהמ ימ עידוהל הצור ךניא עודמ .םלוכ תא

 םש יתבשי .עדוי ינניא :ןמזה לכ יתנעט ינאו .וטיגל לבוא איבהל םכל רשפאמ

 תרשרשו ריקל ראווצה לע תרשרש :רוחאמ תולובכ ידי .םוי הנומשו םיעברא

 ,הבאלמב אלו ובוג'צשב ראשא אלש יאנתב ,יתוא וררחיש ףוסבל .לגרה לע

 .ועדיי אלו םהיניב ברעתח התא ;םידוהי ןוילימ יצח םנשי םש השראול ךלא אלא

 ילויב 18 תבשב עיגמ יתייה תרחא .יתוא ליצה הזו ,ופאטסגה יתוא הרצע ךרדב

 השראו ידוהי לש "היצקא,, הליחתה עובש ותואב יעיבר םויבו השראול

 ,קצולפל יתוא וחלש ,יתוא וספת .תוהז-תדועת וליפא יל התיה אל .הקנילבירטל

 םיעסונה םיצולח ונחנאש ,ודשח םה .םייוניעב םישדוח השולש יתבשי םש

 .הייונפ ךרדה םא ררבל ידכ ,השראול

 ונניא םויה דע .ירמגל תורשכ תודועת ונל ויה .ילש רבח יתא יתחקל ינא

 יתייה המחלמה רחאל דע .ונילע ןישלה הארנכ והשימ .הרק הז ךיא םיעדוי

 ,רטומלרפ תא וגרהש ירחא .יאבלמ היה ירבח .םינש שולשל בורק ץיוושואב

 עסונ ינאש עמש זא .''טארנדויה,, ישנא תא ולתו םידוהיה םישימח תא וחצר

 אוה .ורסא ונינש תא .וליבשב םג הדועת יתלביקו יתלדתשה ינא .ילא ףרטצהו

 השק .תעדה לע םתולעהל השקש ,םירבד זא ולעה םייחה .הינמרגב וישכע יח

 -אל ,תאז ונרבעש ,ונמצע ונחנא .םש תואיצמה תא Won Xow ימל םריבסהל

 ?תוהלביםולח היה הזש וא ,שחרתה תמאב הז םאה :ונא םילאוש תחא

 תובכש דודישו םיכרעייוניש

 רמול רשפא"יא .תויתרבחה תובכשה ןיב תוציחמה לכ וסרהנ המחלמב

 90%-ב AMT ובוג'צש .רתויב POX ברוקמל הבוט השע אל ונתאמ והשימש

 ריע התיה וז .הבאלמב רבדה הנוש .הלאכ םירבד ויה אלש טעמכ .ללכהמ תאצוי

 ;ךכילכ הקומע התיה אל ,המחלמה ינפל וליפא ,להקה ןיב הווחאה .רתוי הלודג

 לוכי יניא .תורחא םירעמ םיבר םידוהי וטיגב ויהו ,והער תא ריכה אל שיא

 -ילעב אקווד .''טארנדויה,, ידיילע רתי:תוכזמ ונהנש ,םידדוב ויה אלש ,רמול

 קזח אוה םויקה-רצי .ורשעתהש הלאכ םג ויה .וטיגב וחיוורהו ודבע הכאלמה

 ויהו ,םיטישכת ,בהז ורכמש םידוהי ויה .רז עבטמב וקסעש םישנא ויה .דאמ

 לובגה תא ורבעש ,תורוחב ויה .םוריבעה םיכרד ינימ לכבו םיצפחה ונקש הלאכ

 םיקוקז ויה םש ,השראוב םידוהיהו םינלופה ןיב קודה רשק היה .השראול

 םלוכ ודרי המחלמה ינפלש םירישעה .הפי חיוורה ןכתסהש ימ .רז עבטמל

 יתרבחה רדסה .םכותל ועלקנש ינועהו ץחלה תא תאשל ולכי אל םה .םהיסכנמ

 ,םויןב םיינעל וכפה םירישע .המחלמה ינפלש רדס ותוא דוע היה אל וטיגב
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 ץמאמל םיינויח עתפל ושענ הכאלמ ילעב ;םירישע ושענ לומת לש םיינעו
 ישקבמ ויה םיבר .םירגסמ ,םירלדנס ןוגכ - דחאכ םייחרזאה םייחלו ינמרגה

 םריכה אל ,לומתא הליהקה ידבכנמ ,םירישע םירחוס םתמועלו .םדסחו םתבוט

 םיכירצ ויה לומתאמ היצנגילטניאה ינב. .םהל שרוד ןיאמ ,שדחה רדסב םמוקמ

 .יצחו קראמ Ty חיוורהלו רשעתהש רלדנס ''םוקמב,, דובעל תאצל

 יונישה רכינ דוחייב .םיכרעייוניש המע הררגש ,תירזכא הכיפהמ וז התיה

 ,לשממה ישנאל ונתנש דחושה .רתויב םישרדנה םויה ויה הלא .םירלדנסל סחיב

 .םייפגמו םיילענל וקקזנ םיחרזאה םג ;םייפגמ תרוצב תובר םימעפ היה

 ,יקסבונולבאי רלדנסה היה הבאלמ וטיגב .םייפגמ לש דחוימ גוס היה םיניצקל

 ."'טארנדוי,,ל רחבנ ףאו ,רטומלרפ לש בוטה ודידי השענש ,ךכ ידכ דע עיגה רשא

 יב ,ותוא ובהא אל .''טארנדוי,,ל רחבנ ,םינמרגה םע ויעגמ תוכזבו רשעתה אוה

 .הבוט ונממ שקבל אב דחא לכ .ריהי תצק היה אוה .וב ורזענ ךא .אוה ימ ועדי

 ואנש ןכ לע .אשנתמ היהו ישפנ קופיס ול םרג רבדה יכ ,ךכמ הנהנ ףא אוהו

 .םהמ סונמ היה אלו ,םידדוב ויה הלאכ םיינוציק םירקמ .ותוא
 אוה ןועגש קר .תילאמרוניאל הפוקת התיה תאזה הפוקתהש ,חוכשל ןיא

 לע טלתשהל היה השק .תויחל וכפה םישנאה .וז הפוקתל םיאתמה יוניכה

 ,הנוילעה הבכשה ינבמ םיבר .דחאו דחא לכ לצא םייתייחה םיטקניטסניאה

 ,םיובנירג לש ונב .ףרט-תויחל וכפהנ ,המחלמה ינפל הרבחה לש הנמשו התלסמ

 הטיסרבינואב וידומיל םילשה רשא ,ותפקשהייפל טסינומוק ,הנחמב ונייה ותאש

 תא ,הנורחאה ותצלוח תא םיטנדוטסה וירבח םע קלחמ היה ,זיראפ לש

 היה אוה ,''רטסטלא:-קולב,, ,ופאק ותויהב ,ואנקריבב ךא .הנורחאה ותחורא

 .םיעודי םירבדהו .היח שממ

 .םמצע םידוהיה םהב ורחב בורל .''טארנדויה,, תא םינמרגה ונימ דימת אל

 רוביצל היופצ הבר תלעותש הלאכ ,םרחביה nya ,ללכ-ךרדב ,ויה םירחבנהו

 ןיגב רוביצל איבהל היה לוכיש ,תלעותה תוכזב רחבנ יקסבונולבאי .םתורשמ

 .'דכו תינמרגה ןושלב ותטילש לשב ,םינמרגה םע ולש םיקודהה רחסהיירשק

 היה ויבא .הבאלמב לודג רחוסו חקיפ ,דואמ רשכומ רוחב היה רטומלרפ רזייל

 אוה .םיקסעה תא להינ רזייל .רטומלרפ ןועמש - הבאלמב חמק תנחט לעב |

 היה אוה .רתלא קיציא היה דעווה:שארשכ Ty תירוביצה ותוליעפב ליחתה

 ומצע ןכיס ,שיגר ידוהי בל לעב ,דואמ רקי ידוהי היה רתלא קיציא םג .ורזוע

 המ תושעל ועינה המו ,עיגהש ןאל עיגה דציכ קוידב ריבסהל השק .הלילו םוי

 תודות םימעפ .חלצומ הרקמל תודוה תמייוסמ הדמעל םדא עיגמ םימעפ .השעש

 .הכורא תוחתפתה ירפ םה םירבדה םימעפ ;ינשה תא הרקש עורג הרקמל

 םוקמל רטומלרפ רזייל עיגה ךיאו עודמ ריבסהל השק וז הנושמ הפוקתב

 ותוחקיפ לכ םע ,אוה ףא .וחצריה ינפל םימי שדוח השיא אשנ אוה .עיגהש

 אוה םג .םלוכב הזחאש ,תוימיטפוא התוא ונממ התפרה אל ,בצמה תא ותנבהו

 .ךכמ ונענמיש רבדה ןיא ,הפוח דימעהל ותעש העיגה םאו .ףולחי לכהש ,ןימאה

 קר אל בגא) ;םירכמו םידידי ,החפשמ ינב תופתתשהב הנותח תביסמ הכרענ
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 הברה ךכ לכ םע ידוהי היה רטומלרפ רזייל .(תאז ושע םיבר .וטיגב ןתחתה אוה

 ,וישעמ לכ תקדצב ענכושמ היה רשא ,שיגר ךכ לכ בל לעב ,תובוט תולעמ

 ודמעש הלא לכ .הירוטסיהב ותוכזל רמשייו תרחייש ךירצ תאז לכו ויפכ רהוטב

 ףאו .הבהאו הקומע תודידי ,הכרעהו דובכ לש סחי ול ושחר ,ותציחמב ודבעו

 -יתלבל דע וסיכ תוברה ויתולעמ הנה ,'תלכת הלוכש תילט,, אוצמל השקש

 ,תוימיטפואה רודח ידוהיה רוביצל ,ונלו .וב ויה םא ,תולק תוערגמ לע תואר

 רחמ יכ ,לובאו ףוטח,, תניחב ,חתמ תצק קורפל תונמדזה הנותחה ערואמ שמיש
 .תאזב ונמאה אל יכ ףא ,''תומנ

 ואבשכ .ןהמ םלעתהל ונשקיב ונא ךא .םירחא תורוקממ תועומש ועיגה

 ןיבמוג תייסולכוא תא וליבוה םויה יכ ,רופיסה םהיפבו ןיבמוג ידוהי ונילא

 ונב ררועל םיצור םהש ורמאש וניניב ויה ,"שידק,, ונרמאו ונבצינ ונאו ,הדמשהל

 ראשיהל ולכויש תוהזיתודועת ond ןתינו םתוא לבקנ יכ ,תונמחריישגר

 ,תאז ורפיסש הלאו .ולאש ?דחא םויב שיא ףלא 20 גורהל ולכי ךיא .ובוג'צשב

 םידוהיה תא םיליערמ ךיא ,םהיניע-ומב וארו רעיהמ ונמלחמ וחרב ,רוכזל שי

 םירבדה תא ונלביק ,דיתעה לע הבשחמה תא תוחדל וננוצרב ,ונאו .םיסובוטואב

 בצמה רואלו .ךכ ידכ ארונ הז ןיאש ,ןימאהל וניצר .תנווכמו הלודג הזרפהכ

 הנקסמ ונקסה - ער היה וטיגב םג םלצאש ונעמשש רחאל ,ונלש וטיגב בוטה

 .םירחא ויה םש םינמרגה ילוא .םימשא ויה םה ילוא .ונמצעל החונ

 . ..םולכ ונישע אל עודמ

 רחא ;1942-ב IX ונדמע ונאו ,1939-ב הצרפ המחלמהש רוכזל Ty שי

 גוהנל יליווא ירמגל הז היה אל ,םינש שולש םייחב ונראשנו דמעמ ונקזחהש

 רשאו .שוכרה תמרחהל טרפ ,ונלצא ער רבד םוש הרק אל זא דע ןה ,ונגהנש יפכ

 ,ונבשח ,רתיה רובעו .םינמרגה םתא וחקי אל ירה ידיינ אלד שוכרה תא :שוכרל

 ונייה .םירחאו םידוהימ הרזעו ,םנמז אובב םינמרגהמ םייוציפ לבקנ יאדווב

 .לודג שוכרב ךכמ אצנ דועש םיחוטב

 ,ןבומכ .ונלשמ בוט רתוי חורבל וסינש הלא לש םבצמ היה אל הזל ףסונ

 יתלאשנש הלאשל עגונש המ ךא .זא וב וניקלש השעמהירסוחל הקדצה םוש ןיא

 תנשב תוממוקתה התיה אל :רמול שי - םולכ םתישע אל עודמ :הצרא יאובב

 ,רעונו םיריעצ 100,000 זא וממוקתה ול ;הדמשה תליחת nya ,המגודל ,2

 ינוילימ תשש תא םידימשמ ויה ךכרחאו ,םיגרהנ ויה רתוי וא םינמרג יפלא 107

 םהל הדמע אלש ,םיממוקתמה תא המישאמ התיה הירוטסיהה - הפוריא ידוהי

 יפלא המכ ילואו ,תרמגנ המחלמה התיה ,תצק Ty םיקפאתמ ויה ול .םתונלבס

 ,םימשא םה קר ! . . .?ןוילימ השש לבא - בערמ םיתמ וא םיגרהנ ויה םידוהי

 ויה - וממוקתה אלו ולבס םימעה לכ .התרואממ היחה תא ואיצוהש ךכב

 ,דנלוה אל ,תפרצ אל הממוקתה אל 1944-2 ינלופה דרמה דע יכ) - םירמוא

 ואיבה ךכב !!םמוקתהל םיכירצ םינוירבה םידוהיה קר .(ןהימודו היגלב אל

 | .האושה תא םהילע
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 ודימשה אליממש ,תעדל לכה וחכונש רחא ,םכח תויהל דואמ לק םויה

 ,תמסרופמה 'הרוחשה תבשה,, התיהו הצרא יתאבשכ 194572 .םינוילימב םידוהי

 ןיאו ?ןאכ תוממוקתהה התיה ןכיה ,ידוהיה בושייה לכ לע םימי 4 רוצמ ךרענו

 םיפלא תורשעו םיפלא !םהיניב םוצע לדבה !םינמרגל םילגנאה תא תוושהל

 םאו !?תוממוקתה התיהה !ליתה"יטוח ןיב לא ופסאנו תונתייצב תואלכמל וכלה

 ירכוע לאכ - ?םהילא וסחייתה ךיא ,םילגנאה לע ל"צאו י'חל ישנא ומק

 ,םישנ ואשנ תואטיגב םיחקפ םישנא !םש תוממוקתה לע רבדל לק םויה !לארשי

 התשמ םנמא התיה אל רזייל לש ותנותח .דלונה תא תוארל ילב םינב ודילוה

 ,החפשמה תיבב המ"קתה הנותחהו ,וטיגב ךכל םלוא היה אל  ,ירוביצ

 תא .בחרה רוביצהמ תצקו םירכמו םידידי ,החפשמה ינב ויה רומאכ םינמזומהו

 םג ונגהנ ךכ לבא .וכרבל םאובב ,תותשל םתוא ןימזה ילוא .ןימזה אל םינמרגה

 ונייה הייתשה תעב .םמע עעורתהלו תותשל ונדיקפתמ קלח היה הז .םדוק

 .שקבל ושייבתה אלו תותשל ובהא םהו .םיניינע הברה םתא רידסהל םיחילצמ

 ךרד .הרירב ונל התיה אל ,תושפנ תנכסב הכורכ התיה הקשמ תקזחה יכ ףאו

 ףא ,םירוהה םע ללכ-ךרדב ורדתסה ואשינש םיריעצ תוגוז .הברה ונגשה תיסוכה

 -תטימ לע דחי ונשי םיבר םירקמב .םוקמ היה אל םירוהל DA בור יפ לע יכ

 תחפשמ .תרחא החפשמ הינש המוקב .תבו ןב ,םא ,בא ,תחא הבחר המוק

 ותוחא ,ןיידע ויח וירוה .ריעצה גוזה תא םג התיבב הטלק הלודגה רטומלרפ

 הלא לכ ,םהיתונב יתשו הלעב םע הינש תוחא ,היסורל חרב הלעבש ,האושנה

 היה רשפא רטומלרפל תודוה .תומוק יתש ןב תיב ,רטומלרפ תיב ,דחא תיבב ויח

 ועמש יכ ,תנגרואמ ,רתוי וא תוחפ תרדוסמ הרוצ הבאלמ וטיגב םייחל תתל

 .ול ועמשנו ולוקב

 רוגל תכלל החפשמל רמול השק היה .תורידה גוויס תייעב לשמל התיה

 וניארש לככ .םיריידה תונעט תא עומשלו ,םירכומ אל םינכש םע ,םייוסמ תיבב

 .תמוערתה ox לע תאז ונישע ,תמייוסמ הרידב החפשמ Ty קוחדל תורשפא

 .ונחלצה דימת אל ךא .'וכו עקרה ,יפואה יפל תוחפשמה תא םיאתהל ונלדתשה

 ךא .רתוי לק ונל היה ,רתוי לודג היה ונתושרל דמעש רחבימהשכ ,הליחת

 ,ךכב ולפיטש םישנא םתואו .תורשפ אלל היונפ הניפ לכ ונלצינ ,רתוי רחואמ

 םומינימב עצבתהל היה לוכי הז לכ ."תודעו,,ל הקולח התיה אל .לכב ולפיט

 אל םא .תאז תושעל לגוסמ היה אל רחא .רטומלרפ רזיילל תודוה קר םיישק לש

 םירבדה ויה אל ,הרירב ןיא ,הנה וא הנה רובע :ישיא חרואב ךל רמוא אוה היה

 .ראתל רשפאשמ םילודגו םיבר הלא םירקמב םידוגינהו םיישקה יכ ,םירדתסמ

 לוונמ לש ופוס +

 תויצקנופה ולביק הרוצ וזיאו הבאלמ וטיגב דעסה תלועפ התשענ ךיא

 היריע השעמל היה טארנדויה ?טארנדויה ידילע ולעפוה ךיא ;תוינוריעה

 בורל ונענ ףאו םיסמ תובגל יאשר היה טארנדויה .םיסמ ויה :ןיפנאיריעזב
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 ינימ לכ ומלוש הלא םיפסכמו ומליש ךא ,סמה הבוג לע וניידתה .ןוצרב

 ימ לכ ללב ךרדב ,דעסל רשא .'וכו תונובשח ילהנמ ,תוריכזמ התיה .םירבד

 יאנתב אקווד יכ .ךשמנ "רתסב תתמ,, גהנמ ,ךכל טרפ .הנענ ,השקבב הנפש

 ,תלוכיילעב ויה ןכל םדוק טעומ ןמזש ,םיבר םיקקזנ ויהש םוקמ - וטיגה

 םישנא וחירכהש ,םירקמ ףא ויה .דעס:תשקבב תונפל וצר אלש םיבר ויה

 המדא-יחופתו myn וקליח ,לשמל ,חספ ינפל .איהש הרוצ Soa הרזע לבקל
 םירהצ תוחורא 400 םוי לכ ונקליחו ''יוחמת,, היה לשמל ונלצא .הקסהל םיצעו

 םירקמ ולה .לבקל ולכויש ידכו םישנא שייבל אלש ידכ ,הנמה שורג 10 ריחמב

 התיבה תאז וחקלו ,החפשמה לכל ,תוחורא 7-8 ולביקו לודג ילכ םע ואבש

 .לוכאל

 ,ונינפל דוע ךכב הליחתה הבאלמ ,השעמל .הבאלמב םג רבדה היה ךכ

 לשמ השק היה טבצמש ,םירזה ונלצא וברש תעב ,םתוא וניקיח קר ונאו

 תא ךכל השידקהו ''יוחמתה,, לע הנוממ התיה רטומלרפ לש ותשא .םיימוקמה

 ליחתה לכה .רטומלרפ רזייל לש ותומ םע וליחתה וטיגב תורצה לכ .הצרמ לכ

 תא וגרהו ,הרטשמהו טארנדויה ולת ותומ רחאל םימי שדוח = .עוקשל

 תאז ןיא ,ותוא וגרה םא יכ .ותומ ירחא תורצ וליחתיש ונעדי .םישנאה םישימח

 ךא ,הידממ תא ונמצעל ונראית אל .אובל תשגרתמ האושש - ונשגרה ךכ -

 .ותוא וגרה עודמו המל םיעדוי ונא ןיא . . .ונשח

 ,הובג ינמרג ,ומש רטספ דחא אב ,הלילב הז היה .תאז השע ימ קר עודי

 קרתסיו שבלתיש דע ול הכיח Tw אוה .ול ארוק ןיילגפ יכ ,רמא .עשורמ עשר

 .וב הרי תוגרדמהירדחב .ןיילגפל עיגה אל וליפא .רזח אלו ומע ךלה רטומלרפו

 ,םמצע םינמרגה ךכב ודוה ,השעמ רחאל .וב הרי ובגבו וינפל הלע רטומלרפ

 ידיל ותפוג תא ורסמש ,םינמרגה ותוא וכירעה ךכ ידכ דע .ןזואל הפמ םנמא

 ורסא .םירהצה ירחא ישיש םוי הז היה .היוולה ול ךורעל וריתהו םידוהיה

 םתצק ,םויב וב ררחוש םתצק .ידמ רתוי וילע ולבאתה .היוולהה ירחא שיא 0

 .םוי דוע רובעכ םתצקו םוי רחאל

 וררחישו ,200 ורסא רשאכ ,רחואמ רתוי היה שיא 200 דוע םע ףסונ הרקמ

 יב ,ועידוהו לודג רוב ורפח ,תוצובק יתשל וקליח םירתונה 1007 תא .100

 ונתנו .ולרוג ךתחיי קלח הזיא ,ורמא אל קר .וגרהי 50יה רתי תאו 50 וררחשי

 ,גרוהל האצוהב םיחכונ תויהל הליהקה ישנא לכ תא וחירכה .ןיתמהל םישנאל

 ולחה ךכירחא .םישימחה רתי תא םג וגרהי ,הפ הצפי והשימ םאש ועידוה ףא

 המכ ולתש ןמזב,,ש לע nxt לכ .םודיםוד ירודכב ,השימח:השימח םהב תוריל

 ואצוה םישנ 2 ,שיא 13 ולת ךכל ףסונ .''יכבב להקה ץרפ ,ןכל םדוק םישנא

 וארק 507 לע ירזכאה תוומה ןידירזג לש לעופל האצוהה תעב .היריב גרוהל

 והשימ םאש ,ועידוהו הירי-תונוכמ להקה לומ ודימעה .ןידה-קספ תא םיברב

 .וטיגה לכ דמשוי .הכביו ויפ תא הצפי

 ויה .תירשפא ךרד לכב ורזע םה .הברה ללכ-ךרדב ורזע םידוהיה םירטושה

 תא ולת .רנמור םיחא ינש ויה ולתש הלא ןיב .דואמ םיבוט םירוחב םהיניב
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 תשולש ןיב ולת ותוא .דמח רוחב ,רטומלרפ לש ויחא-ןב תא ולת ,לקנרפ

 .םש םידוהיה ןעמל הברה הברה ושעש ,םיבוט םירוחב הלא ויה .םינושארה

 ויה אלש טעמכ ,םש תידוהיה הרטשמה תודלותו הבאלמ וטיג תודלות לכב

 ול המדנש ,והשימ אצמנ דימת .דימת שי ללכה ןמ םיאצוי .הרטשמה לע תונולת

 וב יתלקתנ .ןמטוג היה ,תילכתב לוונמ טושפ היהש ידיחיה .לווע ול ושעש

 םלוכ .ותא יתרביד אל םעפ ףא .סואימ תמחמ הצקומ היה אוה .תודחא םימעפ

 תוינכותה לע םינמרגל רפסמ .ןישלמ היה אוה .ונממ ונדחפ .ונממ וקחרתה

 ,הערל הלא תועידי ולצינ דימת אל םינמרגה .עמשנהו השענה לע ,וטיגב

 םילצנמ םינמרגה ויה ול .ףרוטמ אוה ילואש ונבשח .יח רטומלרפ דוע לכ רקיעב

 .תאז ולצינ אל המ םושמ .ןמזמ וטיגה תא םילסחמ ויה ,םהל רפיסש המ לכ תא

 התיה .תורצ ול םרוג היה ,והשימב םקנתהל ןמטוג הצר רשאכ הז דגנב

 התיה איה .ותשא תא גורהי הללגבש ,רמא אוה .המש ץיבוקבל ,וטיגב הרוחב

 .רטומלרפ לש הדוד תב ,בוט תיבמ ,הפיו הריעצ הרוחב ,דואמ דואמ ונממ הקוחר

 חא ול ןיא הזכ לוונמ .דחפ ךותמ ול התנענ ךא ,ומע ןתחתהל התצר אל איה

 ,ץיוושואל וטיגה ינורחא םע עיגהשכ !םינמרגה וגרה ותוא ףאש ופוסו !המגודו

 לכ ךא ,םינישלמ ובהא אל םה) םידוהיה ןיבל וניב שחרתמה תא םינמרגה ואר

Tyשמיש אוה ךא .ותוא ולבס אלו (הערל םהב ועגנ אל ,תלעות םהל ואיבה  

 םגש ,ןמטוג עדי אל הבאלמ ידוהי לש ןורחאה חולשמב .תועידיל רוקמ םהל

 םג וסינכה ,תבכרל ועיגהשב .הוולמ תניחבב קר אוהש בשח אוה .חלשנ אוה

 ועיגהב .תונמאנ תוכמ ותוכהל םידוהיה וליחתה דימ .ןורקל םינמרגה ותוא

 ינפל ןנולתהל קיפסה דוע אוה .ותוא ולסיח םש .יח יצח היה רבכ ,ץיוושואל

 .ץק ול ומש םהו םהל סאמנ הז .םהל רפיס ,עודמ ולאששכו .ךכ לע םינמרגה

 היה אל xin .ומש תא ריכזהל וליפא יאדכ אל .ונב םג היה םייולתה 15 ןיב

 .המחלמה ינפל דוע ,ותציחמב תויהל הצר אל שיאש ,טוידיא ,שפיט .םדא תניחב

 .טרופקנארפב יחה ,לקנרפ ידידי רוכזל יושע וילע רתוי םיבר םיטרפ

 ןכתיי אל ,םהה םונהיגה יאנתב יכ ףא .דואמ בוט רוחב היה ולסשק היעש

 ,יטנגילטניא ,בוט רוחב היה אוה .רחא והשיממ לובסי אלש והשימ היהי אלש

 שיא היה לכה ךסב .תוגצה ינימ לכב עיפוה .המחלמה ינפל יטאמרדה גוחה רבח

 תושעל ולכי רבכ המ ךא .תונעט תויהל רבכ תולוכי ''טמאסטייברא,,ב .לבוקמ

 ונניא .טושפ רוחב הדובעה:תקולח לע הנוממ היה ונלצא ,לשמל ?הלא םישנא

 םדאל בשחנו ,המחלמה ינפל דוע םידידי ונייה .בליבוט ,בצק היה .םייחב רבכ

 והשימ היה דימת ,לעפ אלש ךיא .לקו םיענ היה אל טארנדויב ודיקפת .בוט

 תורוחבה .ורסח אל םיטמתשמו הסכמה תא אלמל היה ךירצ אלה אוהו עגפנ

 ,תורוחב תקסעה בורל ושרדש תודובע ויהו .ןהלש םיעובקה םיצוריתה םע

 םיריעצ וחקל הלא תודובעל .לוקיס תודובע וא ,המדא"יחופת ףוסיא ומכ

 דיקפתה הז היה .דיקפתה:לעבל תונעט ויה Pam .לק any היה ond .תוריעצ

 .טארנדויב רתויב הדותהייופכ

 .המחלמה ץורפ ינפל תובר םינש ויתרכה .בוט רוחב ועבטמ היה ולסשק
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 המלש .םהלש יאמבה םג היה אוה .ובוג'צשל יטאמרדה גוחה םע אב היה םימעפ

 וטיגב םג ,בל לכב ןימאמ ,קודא ידוהי .דיי רעשידיסח א .רוחב לש דמח היה קיט

wadוייח תא ךכב ןכיסו תופנכ עברא . 

 הבאלמ-ןבכ ימצע שח ינא

 .לירפאב ורסא יתוא .ובוג'צשו הבאלמ ידוהי ינפל בר ןמז יתאב ץיוושואל

 .1942 ףוסב ועיגה םה .ץיוושואל רבמטפסב יתעגהו רהוסיתיבב יתייה זאמ

 לכ .םינש רבכ בשוי ינאש יתבשח ,ץיוושואב םינושארה םישדוחה תא יתרבעשכ

 DY הרושב דמוע יתייה רקובב .ונא םידרפנש ,ונבשח םוי לכ .בושח היה עגר

 דחא לכ ךלה הדובעל לבא ,הטימ דיל הטימ דחי ונבכש .קולב ותואמ םירכמ

 םיפלאו תואמ וגרהנ OY oY .הארתנ אל בושש ונבשח ,ונדרפנשכ .רחא םוקמל

 טייברא,, רעשה תא ונרבע ,הנחמה לא ונרזח דחא םוי .הדובעב הנחמה ךותב

 לכ :ול ורמא .יתיא םיריסא ךכו ךכ עידצהו ,ןושארה ךלה ופאקה .''יירפ טכאמ

 .זמרה תא ןיבה אוה .יצח ויה רבכ ,ונרזחשכ תרחמל !םייח ןיידע םיבלכ הברה ךכ

 ,ףוסבל .םינלופו םיניארקוא םג םתצק .םינמרג קר .םידוהי ויה אל ופאק ישנא

 םיסורהשכ .םידוהי םינלופל"םירזועה ולה ,תיסורה תיזחל םינמרגה וחקלנשכ

 תומוקמל ץיוושואמ םתוא וחלשו םינלופ דואמ הברה וחקל ,ברקתהל וליחתה

 ANY ויה ואנקריבב .םידוהי ופאק המבכ ויה זא .םירחא

 דדובל ךירצ היה ,הובג םוח לביקו הלח והשימ םא .םילוח:תיב וטיגב היה

 תוחאה .םילוחה-תיבל ותוא ואיבה זא .םלוכ תא קיבדהל היה לוכי יכ .ותוא

 .הלילו םמוי סרפ לבקל תנמ לע אלש הדבע איה .גטייצ הלפ התיה תישארה

 םירבח םש יל ויה .םש יתדמל יתוריעצב ,תישאר .יאבלמ ימצע שח ינא

 הרבע ברה לצא הדמלש הצובקה לכ .השראוב דחי ונדמל .המחלמה ינפלמ

 ונחלצה אל ירעצל .דואמ ליעפ יתייה וטיגבו .דחי םינש המכ ונייחו השראול

 ,םיענכושמ ונייה .םש םידוהיה תא םיליצמ ונחנאש ונבשח .ונבשחש המ עצבל

 .םייחב ראשיי וטיגהש

 .יתכלה םשל ,תושפנ תנכס וב התיהש םוקמ .ייח לע עגר ףא יתבשח אל

 לכש תעדה לע ונילעה אל לבא ,םילודג םירבד םישוע ונאש םיחוטב ונייה

 ויה רנמור םיחאה ינש .הברה רזע לבא ,וז הצובקב היה אל לקנרפ .אוושל הז

nro naויה רבכ םה ,םינידע םירוחב .ולת םהינש תא .הרטשמב היה דחא  

 השע אוה לבא .ריעצ רוחב לכל ומכ ,תונורסח ויה רטומלרפ רזיילל .םיאושנ

 קונית היה אל ,ותוא וגרהש ןמזב .ללכה ןעמל ומצע שידקהל ןכומ היהו תובר

 .היה" המ עדוי ימו ,הגרהנ וטיגה לש תוישיאהש ועדי לכה .הכב אלש הסירעב

 . . .תורצה וליחתה ותומ ירחא ,תמאבו
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 ןמרופ יכדרמ

 הבאלמ וטיגב

 לע ,ןיפיר ריעמ ואצומש ,ןמרופ יכדרמ רמל ונתדות

 תליגמ" ורפס ךותמ םיקלח סיפדהל nw ונל ןתנש

 .הבאלמ וטיגב וייח לע רבודמ םהבש ,"ייח

 ,יתוחא .המיאבו דחפב הבאלמ ידוהי ויח ,הביבסה ןמ בויא תורושב רחאל

 םידחא םימי רחאל .דחפ תועמדב הלוהמ ,החמשב ונתוא הלביק ,ואדנל לחר

 יקצנוק תא .תירבעה היסנמיגה ריכזמ היהש ,יקצנוק תחפשמ לצא רדח ונרכש

 הכליהש יפכ ,והשלכ דיקפת אלמל - היריעה תיבב בצייתיש םינמרגה ונימזה

 לכ תא ,תויתטישב וחצר םינמרגה יכ :המרמ השעממ דחפ אוה ךא - העומשה

 ברע ותואב ,היסורל יקצנוק חרב ןכלו ,הנממ ודחפש ,תידוהיה היצנגילטניאה

 ופסנ ןה) הדיחיה םתבו ותשא הראשנ .ותחפשמ תרידב עקתשהל ונרבעש

 .(השראו וטיגב רבד לש ופוסב

 ןמטוג םולש ידוהיה ןישלמה ,םינמרגה תורישב ,הבאלמב לעפ ןמז ותוא

 תונקל ורסא רשא ,הבאלמ ידוהיב המקנכ ,השע רשא תא השע אוה .ש"מי

 םינמרגל עייס אוה .רשכ רשבכ ףרט רשב רכמ יכ הלגתנש רחאל ,וזילטאב רשב

 היה םינמרגה םע דחיב .ךרע יצפחו םיפסכ ,שוכר תומרחהו םישנא רותיאב

 .םבל לע הלע רשא לכ וחקל םהו םידוהיה יתבב רבוע

 ,רנרב הנימ יתסורא תא רקבל ,םעפל םעפמ בונכ'צל עוסנל ןמז ותוא יעגהנ

 השעמל ,םידוהיל דואמ תנכוסמ התיה תבכרב העיסנה .התחפשמ םע םש הרגש

 םירבדו-ןיד אלל דימ ךלשוה ,תבכרב ההוז םא ,ידוהי .ללכב הרוסא התיה

 -תשהשכ ,הלא יתועיסנב ,םעפ אל יניע ומב יתיאר תאז .רתויב בורקה הנחמל

 .םינמרגה ןיב רתתסהל יתלד

 הלגעה .ןפש לצא ,ונמע רצח ותואב םדכנו ותשא םע זא רג סובולג דודה

 ,דיחיה הרובחתה ילכ היה הז .םייניע עבשב הילע ונרמשו רצחב הדמע ונלש

 ויה רבכ תולגע םגו ,קחדו הרצ תעב תוחפשמה יתש תושרל דומעל היה לוכיש

 תולגע ןוקיתל םירמוחו םיקלח םג .הגשהל דואמ השקו תואיצמה רקי רבד זא

 בר ישוקב ,םילגלג ינש ונתלגעמ ובנגנשכ םנמאו ;האריי לב תניחבב זא ויה

 (הבאלמב זא ויהש) ןיפירמ עוצקמ ילעבש ידכ ,םישורדה םירמוחה תא ונגשה

 .םישדח םילגלג ונל וניבי

 בינגהל תוסנלו ןיפירל רוזחל יתטלחה ,הבאלמב ונתוהשל םייעובש רובעכ

 ןיפירב .טליפ דודה לש ותפרב ,לובכל תחתמ ונרתסהש תורוחסה תא םשמ

 .טליפ דודה לש םיתרשמה תחפשמ לצא םגו תוחפשמ המכ לש םיתבב יתרקיב

 בכושה ,הניור קרב ידוד ןב לא עוסנל ןנוכתמ ינא ברעב ובש ,יתרפיס םלוכל

 .ןי'זבודב הלוח
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 יתכלה לבא ...ןי'זבודל ךרדל וליאכ יתאציו םלוכמ יתדרפנ תמאב ,ברעב

 יל רוזעיש ותא יתמכיס שארמ רשא ,ידוהי רוחב יל הכיח םש .לוממ דודה רצחל
 ,לובכה תבכש תא ריסהל ןכיה ול יתיארהו תפרל ונסנכנ .תורוחסה תא איצוהל

 יתלענ ,יתאצי ,תורוחסב םאלמל ידכ םיקש ודיב יתתנ .םיזגראל עיגהל ידכ

 לעופ הז היה .םידעצ לוק יתעמש עתפל .רומשל יתדמעו תפרה תלד תא בוש

 רוחבה .יאובחממ תאצל יתדחפ בר ןמז .יב שיגרה אל ךא ,רצחב םש רבעש

 רשא ,תפרל יתסנכנ .ןולחה ךרד ,אוה םג חרב ןכלו יתחרבש בשח םינפבש

 תורוחסב םיקשה תא יתאלימ .ןוטלשה שוכר איה יכ הזירכה התלד לע העדומ

 הנחטה די לע ,ריעל ץוחמ רגש יקסבמ'זטסאי ינלופה לש ותיב לא יתינפו

 .חבאלמל תורוחסה תא יל ריבעיש םכסה ללכל יתעגה ותיא .ןימרו'ז ךרדב

 NDA“ תא ונסמעה ,ידוד רצחל ונעסנ םדקומ רקובב .ותיבב יתישע הלילה תא
 .ןיפיר תא ונאציו שקב ןתוא וניסיכו תור

 ,רלהאמ םשב רכיא לצא ,ןיפירמ םירטמוליק רשע םינשכ ,ינושי רפכב

 הצר אל יאניפירה יוגה .תורוחסה תא ונדרוה ,ןכ ינפל םייעובש ויתרכהש
 תא יתאבה ונב םע דחיו רלהאמ לש ותלגע תא םש יתרכש .הבאלמ דע ךישמהל
 DA ברעב SD .הרוחסה ןמ קלח יתרכמ ,רפכל יעיגה DY .הבאלמל תורוחסה
 רלהאמ לש ןבה ראשנ ,רצוע היה תולילבש ןוויכמ .רענה םע התיבה יתעגה

 .םויה תרחמל ותיבל רזחו ונלצא ןולל
 :"רופיס" ויפבו ןיפירמ יקסבמ'זטסאי יוגה הבאלמל אב םידחא םימי רובעכ

 לע םלשלו חפב לופיל היה לולע אוה .תנכוסמ התיה ונליבשב השעש הדובעה
 ול רמא אבאו ,יתוא שגפ אל ונלזמל .טולשת תפסות שרד הז רובע .רקויב ךכ

 .הרקמה בקע תיבב דואמ יל וגאד ,ירדעהב .השראול הרוחסה םע יתעסנש
 ךרדה התיה תאז ?תושעל היה רשפא המ ךא .ךרדב יל תברואה הנכסמ וששח
 טעמ אל ןמז ןכמ רחאל ונייח ונממש ,ףסכ תצק ףוסאל יתלוכי הבש הדיחיה
 .השראוב

 .1939 ,רבמצדב 5
 ונבזע ,ברע תונפל ישימח םויב .הבאלמל ונעגהש זאמ שדוחמ הלעמל תצק

 .הבוג'זטס תנוטנטק ריעל ונעגה םייתעש רובעכ .השראול ונכרדב הבאלמ תא
 ןישלמה "ונרקבל" אב ,הבאלמ תא ונבזעש ברע ותואבש ,ונל עדונ ןמז רחאל

 ןושאר םוי דע .הקיר התיה רבכ יקצנוק לצא ונתריד ךא ,םינמרגה םע ןמטוג
 | .םובמר תחפשמ לצא ונראשנ רקוב תונפל

 ןוויכל ריעה תא ונבזע ,םירזו םיימוקמ םידוהי הברה םע ,ןושאר םוי רקובב
 -זדילמ ונתחפשמ יבורק ,ינצומ תחפשמ לצא םידחא םימי ונראשנ םש .קסנולפ
 ונרכש .םיקלח ינשל לכה ונקליח ,וניצפחו וניתורוחס לכ תא ןכסל אל ידב .קרב

 רהנה ;יתרזח תרחמלו השראול שוכרה תיצחמ םע יתעסנ ינאו ריעב הלגע
 השראו ןוויכל - ינשה ודיצבו ישילשה ךיירל וקלחב זא ךייש דיה ןילדומב בראנ

 ידכ הרשי ךרדב עוסנל וניצר השראול ונכרדב .בוקרקב טנמנרבוג:לרנגל -
 ונוויכו םינמרג ודמע םיכרדה תובלטצהב ךא .רובדיבונל הסינכמ ענמיהל

 .רובדיבונל אקווד העונתה תא
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 ,(ןייראפיספליה) ''תידדה הרזע" vow היה ,תויונחה תחא דיל ,ריעה זכרמב
 קוידב .תוקיר תולגעב בוזעלו םשוכר לכ תא קורפל םידוהיה תא וצליא םשו
 המ הארשכ וב הרעב ותמחו ינמרגה ריעה שאר םשל אב ,ונרות עיגה רשאכ
 ונב קחד ,םהישעמ לע םינמרגב רעוג אוהש ךות .םיינמרגה םיבשותה םישועש
 םשמ ונחרב .ונזז דימ .ונילא רבדל ךירצ היה אל םיימעפ .םשמ קלתסהלו רהמל
 ונעגהו ונכשמה 24.12.39 תרחמל .הלילה ונישע ow ,הננולבי ןוויכל ונעסנו
 תיצחמ יתקרפ ןכל םדוק םיימויש ,םוקמ ,רנזופ םהרבא ונבורק לא ,השראול
 שומדנז םנבו הכלמ ותשא םע רדנסכלא ידודו וירוה דוע ויה רנזופ לצא .ונשוכר
 .(אבסה ש"ע ,רזעילא-לדניז)

13.4.41 

 | .הבאלמב בוש ינא הנה
 spn תא Sond וליחתה .אושנייתלבל םישק ויה השראוב םינורחאה םימיה

 םידוהיה םש ,הדובע תונחמל וחלש םיטילפה תאו םידוהי רובע הדובעה תומ
 .תולבחו תוכמב ,םייזיפ םירוסיב ונוע םיללמואה

 יפל ,רחשה תמדרתב םיעוקש םדועב ,םהיתוטיממ םידוהי איצוהל ולחה
 .םדוקה ירוגמ םוקמ ,73 ונשל בוחרב םושר ןיידע יתייה ינא .הליהקה תומישר
 בוחרב ונתרידב ותטיממ ותוא ואיצוהו ולזמ דרנרב יסיגל דמע אל הליל ותואב
 יטולז האמ לש דחוש תרומת וררחשל ונחלצה תרחמל םלוא ,16 הבודורגוא

 .רתתסהל לכוא אל yar הברהו ברקו ךלוה ירות יכ יתחכונ .בונכ'צל חרב אוהו

 דעצה תא ביתכה תוערואמה ךלהמו םויל םוימ תודבכ ושענ הסנרפה תויעב םג
 .השראומ חורבל :אבה

 ינש דוע ויה יתא .בונרומ רככ אובמ ךרד וטיגה תא יתבזע ברע ותואב

 וארש דע ,וטיגה דצב וניתמה םירוהה .הבאלממ םהינש ,ןהכו קרמיונ :םירוחב

 .םיקחרתמ ונתוא

 היה םש ,הגארפב תבכרה תנחתל תילמשחב ונעסנ ,חירבמה תוארוה יפל

 עוסנל ונטלחה לבא ,הכובמב ונייה .אב אל אוהו ול וניכח .ונתוא שוגפל דיתע
 תיבב וירוקיבמ ותוא יתרכיהש ריעצ םייניש אפור יתשגפ תבכרב .וידעלב

 .וילא ףרטצנש םיכסה אוהו יבורק

 ךא ,קסוטלופל ונכלה תרחמל .בראנ רהנה תא הריסב וניצח הליל ותואב

 תבכרה תנחת ירבוע לכ לש םיכמסמה תא הדיפקב םיקדוב םינמרגהש ונל ורמא

 םש .רפכ הזיאל ונעגהש דע תבכרה יספ ךרואל ונכלהו הנחתה תא ונפקע ןכלו

 ,םכרדב םישגופש ידוהי לכב םירוי םינמרגהש ,םיינלופ םילעופ ונתוא וריהזה

 ותעפוה םצעב ידוהי לכל הנכסה תברוא ןכלו םידוהיה לכ ושרוג קסוטלופמ יכ

 .םש

 הנחת ,ינישיוו תנחתב הנממ ונדריו הבאלמל תבכרה לע ונילע רקוב תונפל

 .תורתוימ תוקידבב ונמצע תא ןכסנ לבל ,ריעל הסינכה ינפל תחא

 ידיילע רמשנו חותפ היה ןיידעש ,הבאלמ וטיגל ונעגה תורבקה תיב ךרד

 .םידוהי םירמוש
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 הצרפ תושגרתה בורמ .דואמ תשגרנ התיה לחריהזור יתוחא םע השיגפה

 יתנקדזהש הרמא ,היניע תועמד התחמ ףוסבל .עגריהל הצמאתה אושל .יכבב

 רתוי הרע עגרל עגרמ התשענ החישה .וניארתה אלש יצחו הנשה ךשמב דואמ

 ונתוחאו םירוהה בצמ לעו השראוב שחרתמש המ לע םהל יתרפיס .רתוי הבוצעו

 לרה ?דוע תופצל םילוכי המל ,םלוע לש ונובר" :לוקב בוש החפייתה איה .הלפ

 ."ונלוכ לע המתחנ הריזגה

 ורג רדח ותואב ,40 הקצולפ בוחרב ואדנל הלעב תוחפשמ םע זא הרג לחר

 .לארשיב זא היה הלעב .הנב םע ותוחאו ומא ,םנבו ותשא ,אריפש השטוב םג

 .םתיא ררוגתהל יל םג רשפאל םלוכ ומיכסה ,םיארונה תופיפצה יאנת תורמל

 .ןילבול תוביבסל 1940 ףוסב ושרוגש םיבר םידוהי הבאלמל ורזח איהה תעב

 טארנדויה תמכסהל םיקוקז ויה הבאלמב ראשיהלו - השראמ םידוהי םג ואב

 .םיאתמ םולשת תרומת גישהל היה רשפא הז .תוהז תדועת לבקלו

 ,(סבמה) רטומלרפ רזעילא זא היה (טארנטסטלאה וא) טארנדויה שאר

 רחוסכ ,ויקסע ילגרל קרבזדילל תופוכת אב אוה .המחלמה ינפל דוע ויתרכהש

 דמע השארבש ,תידוהי הרטשמ םג התיה .חמק תנחט התיה ויבאל .תואובת

 יתינפ וילאו ,ילש הקוחר תינדוד התיה ,דלפוק תיבמ ,ותשא רשא ,ןוזדיוד

 ילע המ יל עידוי רשא דע ,רותסמב ראשיהל יל עיצה xin .הבאלמל יתעגהשכ

 .תושעל

 יתייה םויה ךשמב .םיאניפיר ,רדנילו לדנז תוחפשמ לש םהיתבב יתרתתסה

 ,תועובש רפסמ ירחא .םלצא יתנשיו תיבל יתסנכנ תולילבו תפרב אובחמב

 יאנתב ,וטיגב ראשאש ותמכסה תא ןתנ טארנטסטלאהש ןוזדיוד יל עידוה

 .דימ יתמכסה תאזל .הדובעל אצאש

 ,טושפ לעופ תויהל ,בחרה רוביצב עמטיהל mm בוטייכהש ,זא יתבשח

 .יב ושיגרי אל םינמרגהש

 - השראו וטיגל האוושהב םלוא ,ינועו תוקחד שי םצמוצמהו רצה וטיגב

 .תונוש החרבה יכרדב אב לכה ,לכוא קיפסמ שי .ןדע-ןג שממ ןאכ

11 

 תסירהב דובעל יתחלשנ תועובשה גחב .שדוחמ הלעמל רבכ דבוע ינא

 הדובעה תעב יתיאר םעפ .היריעה ןינב לומ ,המחלמה תליחתב ועגפנש ,םיתב

 לווייפ .רהוסה תיבל םילבומ הדיחיה םתבו ותשא oy ןוזיבמ קלצק לווייפ תא

 .תבכרה ןמ םתדרב וספתנ םה .לדנז תיבמ ותשא .ימא דצמ ונלש דוד-ןב היה

 הנפ ,השאה לש היבא ,לדנז קחצי .םהל רוזעל ךיא ןיינעתהל יתלחתה

 םלוא ,רוזעל וחוכב ןיידע היה םימיה םתואב .ותרזע תא שקיבו רטומלרפל

 ,סופיט תפיגמ ןמז רחאל םש הצרפשמו ,הבודל'זדב הנחמל ורבעוה םה .בריס

 .םהיניב קלצק תחפשמו םיריסאה לכ תא םינמרגה וגרה

 אל םלועמו - קלצק לווייפ ותואכ ,םידבוכמו םירשי םישנא ויה םיטעמ

 .הז תא חוכשל יתלוכי אלש ,רורב .ול ורזע אל עודמ יתנבה
 יתשאל ,השראול חולשל יתחלצה הבאלמב יתדובעב יתחוורהש המ לכ תא

 .יתוחא לצא יתלכא ימצעבו ,ירוהלו
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 םידוהי 300 יכ יל רסמנ םשו טארנטסטלאל יתארקנ .םיטהול ץיק ימי

 תליסמ םינוב תונוטלשהש םוקמל ,ריעל ץוחמ לא הדובעל תאצל םידיתע

 םגרתמ תונמל וטילחה יתוא .המחלמה ינפלמ תוינלופ תוינכות יפל לזרב

 דגנתהל יתלוכי אל םג ,בגא .העצהל יתמכסה בר ןוצרב .םישנאה לע יארחאו

 | .הל

 םינמרגה וקליח םשו ריעה ןמ םידחא םירטמוליק קחרמב הדובעל ונאצי

 .םיאניפיר םבור ,שיא םירשע תב הצובק יתלביק ינאו תוצובקל םידבועה תא

 .וטיגה תקזחאל םיקרמ 2 וכינ ,םיקרמ 4 ךסב ,ימויה ונרכשמ

 איהו הבאלמל רובעת איהש ינוצרב יכ יתשאל עידוהל יתלדתשה ןמזה לכ

 .1941 ץיקה רבע ךכ .שדוחל שדוחמ התעיסנ תא התחד

 םאוב .הקנילאה הדיחיה התב םע הלפ יתוחא הבאלמל העיגה הנשה שארל

 לא םפרצל ודגנתה יסיג לש וירוה .הארונה תופיפצה תאפמ ,תיבב תוחיתמ רצי

 ןנכשל רשפאש החיכוהו ףקותב ךכ לע הדמע לחר-הזור יתוחא ךא .תיבה ירד

 התפר ןמזה םע .היה ךכ םנמאו .הנב םע הנשי המצע איהש םוקמב ,הטמל

 .תוחיתמה

 ,השראוב בצמה תמועל םלוא ,םויל םוימ רימחמו ךלוה ונלרוג יכ ,ונשח

 תאז ונתווקת .ונילע סוחי לרוגהש תווקל היה רשפאש ,הזכ היה הבאלמב ונבצמ

 םהיניבמ םידחא םע .םינמרגה ברקב תוחורה:יכלהמ םג התכמסאו דודיע הבאש

 אבצל הצוחנ דואמ ונתדובעש םינפ ודימעה םהו ,חחושל תונמדזה יל התיה

 ימא .הבאלמל ואוביש ירוה תאו יתשא תא בושו בוש יתשקיב ןכל .ינמרגה

 ףוסבל .החלצה אלל ךא ,הבאלמל עיגהלו השראו תא בוזעל םיימעפ התסינ

 .השראוב הראשנו השאייתה

 ןמ וקמחתה םילעופהש םירקמה וברו הדובעב רדסה רערעתה םייתניב

 -ורהזאש ןוויכמו ,תורגתהכ הז תא האר ,ונילע יארחא היהש ינמרגה .הדובעה

 יתדגנתה ךכל .תוכמ תועצמאב םילעופה תא "ענכשל" הסינ ,ורזע אל וית

 םיפטונ העיז יפטניתשח | .ידוהי לע ףינהש לקמה תא יתספת םירתס חוכבכו

 | ..."!הכת לא" :הגאשכ יפמ וצרפ ירבדו ינפ לע

12 

 והילא אב הבאלמ וטיגל .ךשמתמ ףרוחה .תולעמ הרשע-עשתל עיגמ רוקה

 םג וספת ,םיחירבמה תרגסה תא שורדל ופיסוה םינמרגהשכו ,ןיפירמ גרבנזייא

 וטיגב החרבהה תוליעפ לע תועידי ונממ ואיצוה םהו םינמרגל והורסמו ותוא

 .גרהנ םשו הבודל'זדב זוכיר הנחמל ותוא וחלש כ"חאו

 םולש הנמתנ ומוקמבו ןוזדיוד תידוהיה הרטשמה שאר םג חלשנ ץיוושואל

 .בונכ'צב הנכשמש ופטסגה גיצנ םג היהש ,ןמטוג

 ,ןוטלשה תרמצל וכייתשהש םישנא םג םירושק ויה החרבהה תוליעפל

 רשקל ףתוש היה אוה יכ ומסרפ ןכמ רחאל .רטומלרפ תא דחא הלילב וגרה הלאו

 המלע השראומ איבה רטומלרפש רחאל om שדוח .ריעה שאר תא חוצרל

 .ומצעב אוה לפנ ,השאל התוא ול אשנו הפיו הריעצ
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 רשאב רתוי דוע בר ויבשות לבסו וטיגה לע םינמרגה די הדבכ תאז רחאל

 רוכבה ונב לצא וליג הזל ףסונו .םידבו םידגבל יתרתחמ רחסמ תיב וטיגב וליג

 WAXD“ םידחא ורסא ךכמ האצותכ .ןבל חמקמ may ןמטוג ןישלמה לש

 .םתוא ולתו טארנטסטלאה ירבחו הרטשמה

paטפגיווצ ,ןיטשרוב ,רנמור םיחאה ינש ויה םילתינה 12 , PANT.לש  

 םוי ותואב .ןולי'זמ גרבנטורו יקסנדלס ,יננזראק ,ןמטוג ,דלוגמואב ,רטומלרפ

 תיבל רקסוטלופ ;חמקה תא החירבהש ,קסנרשמ ץישפיל :םישנה תוומל ורונ

 .תוגועה תא התפאש ,הבאלממ שינוי

 .וטיגה יבשות לכ הילתה תעב וחכנ ,תונוטלשה תדוקפ יפל .גרהה םת אל ךכב

 .םישנה יתש תורייהל תודיתע ויה םש ,םוקמל תכלל הדוקפ הנתינ ןכמ רחאל

 ןוויכל רזפתהל ליחתה להובמהו דחפנה להקהו הכלהכ הנבוה אל הדוקפה ךא

 ףוסבל .וגרהנ םיפסונ םידוהי המכו להקה ךותל ורי םינמרגה .הדוקפל דגונמ

 לש גרוהל ןתאצוהב םג תוזחל וצלואו הגירהה םוקמל וטיגה יבשות ולהבוה

 .םישנה יתש

12 

 תודובעב םיקסעומ ויהש הלא .וטיגב םירוחבה לכ תא םיפסוא ולחה םויה

 תורישי ודבע אלש עוצקמ ילעב האמכ ,םירחאה לכו םתדובעל וחלשנ ,ןהשלכ

 רמשמכ ומש םהילע .יקסרובצוק תיבב שאה יבכמ רצחל וליבוה ,םינמרגה רובע

 .ינמרג םראדנ'ז םשארבו םידוהי םירטוש

 רבעמ םתדובעמ םידוהיה םירזוח ולחהשכ ,וטיגל הסינכה רעש דיל יתדמע

 ינב םיריצעב םפילחהלו "םירז" םיסנכנה ןיבמ רוחבל הצר ןמטוג .תומוחל

 אוה יכ ,ותוא בוזעיש וילא יתינפ .ןמטוג ותוא רסא ,רעעש .א סנכנשכ .הבאלמ

 לכה השעא .דחפת לא" :יתרמא רעעשלו .ויתויחאו הנמלאה ומא תא סנרפמ

 ."ךתחפשמל ,התיבה רוזחתש

 .םינמרגהמ רשאמ רתוי ונא םידחופ ןמטוג לש וגוסמ םישנאמ

 ,לארשיב יח אוה םויכ .ץיוושואמ םג יח אצי אוה .ליצהל יתחלצה רעעש תא)

 .(ונורכזב תורח הבאלמב הזה ערואמהו

| 25.3.42 

 ומכ) "ןמסגנונדרוא"כ הדובעל יתארקנ ,תידוהיה הרטשמה לוסיח רחאל

 ,ךכל דגנתהל אל יל וצעי וטיגב הדובעה דרשמ ילהנמ ךא ,ברסל יתיסנ .(ןרדס

 .רתוי עורג ןפואב םנוצר תא ילע ופכי םינמרגה אמש

 -מועלו ,םיישיאה םהייח תונורתיל הנותנ םתגאד לכש םישנא שיש ,אוה קוח

 רוזעל םהייח תא םישידקמ םהו םהב תדקוי ישונא שאש ,הלאכ םנשי םת

 המ לכ תושעלו םישנאה תבוטל ידמעמ תא לצנל יתטלחה יבילב .םיאכדנל

 .וטיגה ישנא לע לקהל יתלוכיבש

 םייופכו ול םיכייש ונאש ,ורמאב ןמטוג םולש הרטשמה שאר ונינפל םאנ

 ינב תא רוסאל וליפא ,הנושלכו החורכ אלמל םיחרכומ הדוקפ לכ .ויתודוקפל

 .הדמשה וניד ,קמחתהל זיעיש לכ .וניתחפשמ
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 .רוזעל ,רוזעל קר ,םישנא חצרלו דיצל תרשיבלכ תויהל אל השוחנ יתטלחה
 לקהל ,תווממ ידוהי ליצהל תונמדזה ךל שי בושו בוש רשאכ רשואה בר המ

 האצוה ומאש ,רקסוטלופ השמ תא םיריצעה ןיב יתיארשכ םעפ .ולבס לע
 אצישכ .וליצהל ידכ לכה תושעל יתטלחה ,ןבל חמקמ תוגוע תייפא ןוועב תוומל
 ,רבדב ןיחבה ינמרגה םרדנא'זה .קלתסהל ול יתזמר ,רצעמה רצח לומ תויחונל
 םיינשה תא אצמא אל םאש ,ילע םייא אוהו ,דחא דוע חרב רקסוטלופ םע דחי יכ
 | .רסאמל יתוא 07397

 תא יתישע .יתרזעב יתכשמה .יתעתרנ אל לבא ,וממז תא עצבי אוהש יתעדי
 ןינעהו ףלחוה ינמרגהש דע ,ישופיחב יתיהתשהו םיטלמנה תא שפחמ ימצע
 .חכשנ

2212 

 .םירות לע רומשל היה םידיקפתה דחא .לק היה אל וטיגב רטוש לש דיקפתה
 ילב םיסינכמ ויהש םירטוש ויה .סוס רשבל ,בלחל ,םחלל :רות היה רבד לכל
 וז תוגהנתה יתיאר .ללכ רותה םדקתה אל םימעפלש ךכ ,וצפחש לכ תא רות
 ,רות אלל סנכיהל םיאכז ויהש הלא תא .וחפוקי אל םישלחהש יתדפקהו הלבנכ
 דחא סינכמ יתייה ,ץיוושואל חלשנ וא גרהנ םתחפשמ ינבמ והשימש הלא ןוגכ

 ףאו ,רותב םידמועה ודגנתה אל ךכל .רותב וניתמהש הרשע לכ רחאל דחא
 ."יטנגילטניאה רטושה" יוניכבו תודותב ךכ לע יתיכז

 ,ויללעמב ברועמ תויהל יתיצר אל .יתקלתסה ,ברקתמ ןמטוג תא יתיארשכ

owsיתיצר אל .םיריצעב םיציברמ םש יכ יתעדי .הרטשמה ףתרממ יתקחרתהש  

 ךרד יתשפיח ,ךפיהל .ינומכש םדאל האי הז ןיא יכ ,הז ןיעמ רבד םושב קוסעל

 .םידוהי םירטושמ םג םישנא ליצהל

 -השימח .םיריעצ םישימח גרוהל םינמרגה ואיצוה ,םיריצעה האמ ךותמ

 תרפכ ונא היהנ" :ארק םינושארה ןמ דחא .תוומל םיריעצה וכלה השימח

 תויריב mind וילע לטוהו הנורחאה הצובקל רבעוה ,ךכ לע שנועכ ''!םידוהיה

 םהמ םיבר .תוומל האצוהב םיחכונ תויהל וצלאנ וטיגה יבשות לכ .םלוכ וירבח

 הריואה .םיגורהה תרובקל לודגה רובה תא רופחל ןכל םדוק הליל וחרכוה

 ,תורחא תונקסמ קיסמ שיא לכ ךא ,תוער םיאבנמ םלוכ .דואמ דע הרכענ וטיגב

 לע םמצע םיכילממה םינאגילוחה םיבר .םדאה תובשחמל רקח ןיאש אלא

 שיא DY ןמדזמ ךנה רשאכ ,הלקה תשגרה וזיא .תונקירילש-יסואימ ,ןואכד .בצמה

 ...ךיתובשחמ םע דחא הנקב תולוע ויתובשחמש

21.4.42 

 הזיא דצמ הטיחס תונויסנ לע םיעמוש םעפל םעפמ .הרגיש MND רזח וטיגה

 המכ ,הנומא וזיא לבא ,לבסייכומ םינפה ,דחא ריעצ יתשגפ םויה ...ידוהי רטוש

 ...םירחאב אלו ומצעב אל דוגבי אל ,ענכי אל אוה .ותוימינפב טומיילבילבסיחוכ

 תא ןגראל היה רשפא וליא .ודיב עייסל יתלוכיב ,וב יכמותב רשואה בר המ

 ...םיבר הילא ךושמל ,רתוי בחר ףקיהב הרזעה
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27.5.42 
ovןכייפילע'ףאו ,םיקוחר םולשיימש ,אלפומב םירוהט םימש ,ריהב ץיק  

 יניא ךא ,םישנאל ורזעיש הדובעל Man oy רבדל הסנמ ינא .םוגע חוריבצמה

 לש םיטבמ ילא םיחלוש ,רבדיעוגנ יתייה וליאכ ,ינממ םיקמחתמ .הכימתב הכוז

 -ץמוא לע רומשל ךירצש ,בל יתמש .תורצב ךבתסאש םיאבנמ ,תנייוע תונרקס

 .םינמרגה ינפל תימצעה הלפשהה ,תונלדתשה ,המרימה ישעמ םיבר המ .בל

onyוכו רתי תויוכז לצנל אל ,םינכוסמ םיקסעב ךבתסהל אלש ,לאה ". 

 .יעבט תומ ותמ ירוהש ,תאז םע יתחמש

12 
 איה ךא ,הבאלמל רובעתש יתשאב ריצפהל יתלחתה בוש ...םיזע םיעוגעגה

 .לובגה תא תוצחל תדחפמש הנעט

/ 21.7.42 

 ןרוקיבבש ,הבאלממ תוחירבמ-תורוחב יתש םע העבק יכ יל העידוה יתשא

 וילע לטוה ,וטיגה ירעש ולעננ תרחמל ,יובא ,ךא .ןהילא ףרטצת ,השראוב אבה
 .הקנילברטל חולשמב לחוהו רומח רגסה

 אובי םוי יכ ,ילא ףרטצהל הנממ יתשקיבו יתרזח הילא ןורחאה יבתכמב

 ...לכות אלו תאצל טילחת איהש
 .םימלועל עדגנש םירועניםולח םע ידבל יתרתונ

1.11.42 

 הנוממה טננטיולרבואה סנכנ ,וטיגה רעש דיל יתדמעשכ ,רקובב הנומשב

 ,בוקמב ,הבאלמב תואטיגה תא Sond הדוקפ העיגהש רמואו וטיגה לע
 .בונכ'צ זוחמב תופסונ תורייעבו הבוג'זטסב ,קסנולפב

 םימשב םינוש םינמיס .שארמ התוא הזוחה ימ שי ,תירוטסיה האוש לכ

 אוהד ןאמ ןתונ תוקוחר םיתעל ךאש אלא ,הנכסה ינפמ ןיסולכואה תא םיריהזמ

 םעפה ךא .תומדוק תורהזאל תוניצרב וסחייתה אל .הבאלמב םג הרק ךכ .ןומיא

 .השראול חורבלו בושלו הבאלמ תא תוריהמב בוזעל יתטלחה

 -נאה תא תונוהל חילצה דבלב אוה ירהש ,ינמרגה ןואגל הליהתו דובכ ונת

owםישבככ ופפוטצנ יכ דע ,ינומה לובלב לש בצמל םאיבהל ,ללוש םכילוהלו  

 ,םירדע-םירדע ופפוטצנ - ךפיהל .רתתסהל וסינ אל ףאו םהיניילתל םתופצב

 .זוכירה תדובע תא םיניילתה ןמ ךוסחל ידכ

 טעמכש ,תורמל .תינומהה-תולכסה לש תרחא העפות איה ידמל תניינעמ

 המ .םידבכו םיסוחד בגיילימרת םהל וניכה ,םמוקמב ראשיהל ובשח םלוכ

 ודעי תא ןוכנ לא עדי אל ידוהי ףאש חכשנ לב ?ןמזה ותואב ונשפנב ונבשח

 ,וז העפותל ילשמ רבסה יל שי ,רישעה ינויסנ רחאל ,םויכ .שוריגה לש יפוסה

 לש לפותיחא-תצע וז התיה :המילש הנומא וב ינא ןימאמ ךא ,ילדרוסבא רבסה

 לכ לטנ וז ךרדב .תוביס יתשמ תאזו .יוצר רבדה היה דבלב םהל .םמצע םינמרגה

 םיראלוד ,בהז :םידגבב ושוכר לכ תא רפתו רתויב םיבוטה ויצפח תא ומיע שיא

 תא ןיימל ךרוצ לכ היה אלו ץיוושואל רשי ועיגה םילימרתה .ךרע-תוריינו
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 תא ומיע לטנ שיא לכ .םיאולבה ןמ שומישל םייוארה תא דירפהלו םידגבה

 םינמרגה ןמ וכסחו םהיתבב לכה וריאשה ,וזרא אלש וללה .רתויב םיחבושמה

 ןורטאית אוה יגארטו DYN המ ךא ,תובוב-ןורטאית - ןכא .הזיראה תכאלמ תא

 .הז

 -נרב הקמילב לאו הבאלממ המרב לטיג לא יתינפ ,חורבל יתטלחהשכ דימ

 - השראוב וטיגה תליענ ברע יתשא לצא ויהש תוחירבמה - ןימרו'זמ ןייטש

 ואציי םידחא םימי רובעכש ,יתרדיס .יתיא דחיב הבאלמ תא בוזעל ומיכסה ןהו

Inרעשה ךרד וטיגה  MAWךומס  madךייש היה רבעבש ,הדוסל תשורחה  

 רמוש יתייה רבעב .השטיודסקלופ ,קרבזדילמ ,יקסודיוושטופל - התעו קי'זוקל

 - רעשה ךרד תוחרבה יתרשפיאש תשורחה תיב לעבל עדונשמ ךא ,רעשה

 .יתרטופ

 םישנה יתש ינפל ותוא חתפ אוה ,רעשה רמושל קרמ 200 תרומת ,התע

 .קסע יניינעב תשורחה תיבל ואבש תוינלופ תוריבג יתש וליאכ ,ושבלתהש

 יתצלאנ .והשמב ןיחבה תשורחה תיב לעב יכ ,ןכוסמ רתוי רבדה יתאיצי םע

 .ףסכ רסוח ללגב יתאיצי תא תוחדל

5.11.42 

 ץיוושואל םכרדב בוקממו בונכ'צמ םידוהי ןאכל ואיבה .הבאלמ וטיגב ערואמ

 ןכסמ ינאש עדוי ינא .םלבס לע לקהל לדתשמ ינא .יסיגו יתשא ירוה - םהיניב

 ץמואה םהל ןיא המל .'וכו תוקרי ,המדאייחופת ,םחל ,לכוא ond יאיבהב ייח תא

 .םיללמואה לרוג לע באוד יביל ?תוסנלו סונל

 .השראול הבאלממ ךרדב ונילע רבעש המ לע לכה תא רפסל יתלוכיב התע ןיא

 .החישהל לכואש ידכמ ,החירבה התוא לש המושיר ידמ םוצע

 - קצולפ שיבכה םע ,הב תכלל יתרחבש ךרדה תא בטיה יתרכיה םנמא

 יתייה לולע םש .ריעל הכומסה תבכרה תנחתל תשגל יתיצר אל יכ ,השראו

 .הניפ לכמ תוברוא תונכסה ןאכ םג םלוא ,.ס.סה ידיל רשי לופיל

 -ורטסוא - שינסרפ - הבאלמ לזרבה םליסמל חטשה תנכהב יתדבעש זאמ

 רפע-תללוסל יתעגהש דע ,שיבכה םע רשי יתכלה .הביבסה התנתשה אל ,הקנל

 .ינישיוו - הבאלמ תבכרה תנחת ןוויכל יתינפ םשמו

 תלפאל תולגרתמ יניע טאליטאל .הלילה תכשחבו תובשחמב עוקש יתכלה

 ידכ ,םיריהז םידעצב םיכלוה ונאו הקנילאה לש הדיב זחוא ינא .יפרוחה לילה

 .רובב לופיל אל

 ןמ תדרל אל ידכ ,גלשב תובקעב יתנחבה ישוקב .לפא הלילה היה ונלזמל

 הדידנ תועש רחאל .הערמייחטשו תודש ,תורעי 'ךרד ונתוא ליבוהש ליבשה

 .ינישיו תבכרה תנחתל בורק ,רפכל ונעגה ,הדרחו

 יתרבעו ונתוחכונב ותוא ןכסל יתיצר אל לבא ,קשמילעב ,דחא הפ יתרכה

 עובק ןפואב תעסונה ,החירבמ תאצמנ רפכבש יל עדונ םש .ךומסה תיבל

 תבכרב תרוקיבה יכ ,םינמרגל דחוימה ןורקב עוסנל יל הצעי איהו ,השראול

 .דואמ תינדפק ללכ ךרדב איה
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 םילסחמש ועדי הביבסה ישנא לכ .םידוהי ונאש ונב תדשוח איהש יתשגרה

 !?םשפנ תא טלמל השראול םיחרובש הלא םה םידוהי אל םא ימ ןכבו ,וטיגה תא

 ,רכיאה לש ותיבמ יתאצב לבא ,רשפאה לככ רהמ ןאכמ תאצל ונילע יכ רורב

 םתא" :ורמאב יכרד רכיאה יל םסח ,רפכה ותואמ וינכש ,םיחרוא אלמ היהש

 -רגה הירמרדנ'זל םכתוא רוסמי אוהו ,רפכה שארל םכליבוהל יתבוחו ,םידוהי
 ."תינמ

 תא ליצהל יתטלחה ןוצרה לש ןורחאה ץמואב .קתושמו אופק יתדמע עגר

 הז םע דחיו םיפייוזמה יתודועת תא ול יתיארה שפוחו ןומא לש העונתב .ימצע
 אל הז" :רמאו ידיב ספת אוה ."ינובשח לע ותשת" :קרמ האמ ורבעל קרוז ינא

 .תוריהמב םוקמה ןמ ונקלתסהו קרמ האמ Ty ול יתקרז "...קיפסמ

 הבישקה איהו התוא יתעגרה ינא .תודחפנ םייניעב יב הטיבה הקנילאה

 לש הסמעמכ ילע םג הקיעמ הגאדהו המאל התגאד הלודג .בל-תמותב ירבדל

 .הייח תא ליצהלו הדליה לע רומשל חילצאש יבילב ללפתמ ינאו ,תרפוע
 .ןוחטב ,דודיע התע יל ףיסוה קזחה ינוצר

 האבוהש השאה לש חצרה תא ףיסוהל שי הבאלמ וטיגב תוערואמה לע
 איהש הב ןיחבה ,וטיגה ילסחממ םרדנ'ז ,טרקילופ .בונכ'צ ידוהי םע דחי וטיגל
 ארק ,וטיגה לש ישארה רעשה י"ע רטומלרפ לש ורצחל התוא סינכהו תעלוצ

 .ברס רעושה .השאה תא גורהיש וילע הוויצו ,"השטיודסקלופ" ,רעשה רמושל

 יכ ,החיצר םשל החיצר התיה וז .הב הריו הבורה תא ונממ חקל חצורה זא
 הזיא לע שנוע היה אל הזו ,ץיוושואל חולשמל תדעוימ התיה איה אלימב
 ,ןקזל ריעצ ןיב ,השאל רבג ןיב וניחבה אלש ,םיצאנה תוירברב םתס קר ,אטח
 םייוניעב התימל ןודינ ,םדי ךותל לופנל םרג ולזמש ימ לכ - ךר דליל רגוב ןיב
 .םיירזכא

 לע יתעדוה ינאו הינמרגב טפשמ םינש המכ ינפל ךרענ הזה םרדנ'זה דגנ
 כ''חאו לארשי תרטשמ י"ע םיצאנה יעשפ לש תוריקחה תקלחמל הרקמה
 .הינמרגל תאצל יתברס יכ ,הפיחל ואבש םיינמרג םיטפוש ינפל יתודע יתרסמ

190 



 (ץיבולייב קטומ) יללה יכדרמ

 ץיוושואב תינויצה תרתחמה

 ,יחאו יתוחא ,יבא רכזל

 לתונב יתשו יתשא

 .הדמשהה תונחמב ופסינש

 !ךורב םרכז יהי

 ,ץיוושוא - הדמשהה הנחמב הלעפש תינויצה תרתחמה לע אוה רופיסה
 הלכי וז תרתחמ .תוומה ברוא לעשו דעצ לכ לע רשאכ ,םיישונא-תת םיאנתב
 םע אלפנהו בוטה רשקה תוכזבו ידדה ןומיאו תודידי ירשק תוכזב םייקתהל
 תוצרא יאצוי םישנאמ תבכרומ התיהש ,תיללכה תיטסינומוקה תרתחמה
 ידוהי טסינומוק ,םואב ונורב דמע השארבו - םואלו תד לדבה ילב ,הפוריא
 .הינמרגמ

 :לשלאה לרופיסב ליחתא

 ,בונכי'צב הליהקה יסנרפל םיינמרגה םיטילשה ועידוה 1942 רבוטקוא ףוסב

 ינשב עצוביש שוריג תארקל ,ריעב תיזכרמה רכיכב בצייתהל םידוהיה לכ לע יכ

 .רתוי רחואמ םיימוי - ינשהו רבמבונב 5-ב אציי ןושארה טרופסנרטה .םיבלש

 .דעוימה םוקמב םהינקיזו םפט ,םהישנ לע םידוהיה ופסאתה ,וצה יפל

 ץמאמ ןעמל הדובעל ודעונ םידוהיה יחולשמ יכ ,התיה ונלוכ תשגרה

 רכיכה זכרמב לודג זגרא םינמרגה וביצה ,םלוכ ופסאתה רשאכ .המחלמה

 םיטישכת ,ףסכ Son םהיקנראו םהיסיכ ןקורל םידוהיה לכ לע יכ ,וזירכהו

 .דבלב םיינמרג קרמ 15 קיזחהל רתוה .זגראה ךותל םאיבהלו םירחא ךרע ירבדו

 וטישפה ,םייוסמ רדחב םישנ רשע וזכיר ,וצה יפל וגהני אל םא ,םויאו הרהזאכ

 הז שופיחש ןבומכ .רתויב םיימיטניאה תומוקמבו ןפוג לע ושפיח ,תומורע ןתוא

 .דקפימב ודמעש הלא לכ לע דחפ ליטה

 םיפירצל םינמרגה ונתוא וריבעה ,םיטישכתהו םיפסכה לכ ופסאנש רחאל

 רשפא רוחאל הייארב .תבכרה תנחתל ונדעצ ,רקובב תרחמל .רכיכה תבריקב

 DY הקזחתה וז השגרה .תוומה תארקל הנושארה הדעצה התיה תאזש ,רמאל

 חוכב ,יכבה םע ומילשה אל םינמרגה .ומא תועורזב דחא קונית לש ויכיב

 וחיניש םידעוצה ינונחת ורזע אל .םאה לש היתועורזמ טועפה תא ואיצוה

 דמיל הז חצר .ןושארה ןברקה היה הז .קוניתה םע םלענ םינמרגה דחא .קוניתל

 .םינמרגה לש ירזכאה םייפוא לע ונתוא

 ,םיינמרג םיניצק תצובק העיגה ,תבכרה תנחת לא ונברקתה רשאכ
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 וכיה םה .הלהבו דחפל םורגל ,הארנכ היה םדיקפת .םיבע תולקמ םהידיבשכ

 םילפונה תסירדו קחוד תריצי ךות ,םד בוז דע םידוהיה ישארב הנחבא אלל

 ,ןורקה ךותל סנכיהלו תבכרב אוהש לכ זיזב זחאיהל חילצהש ימ .תונורקל

awnתופיפצה .הילשאה תישאר התיה תאז ךא .תווממ לצינש ,לזמירבכ ומצע תא  

 היתשרמ ויה אל .םיילגר ביצהל םוקמ היה ישוקב .תלבסנ יתלב התיה תונורקב

 םהיכרצ wy םישנא .אושנ אלל קנחמהו הנחצה .םיתוריש אל - ןבומכו

 ,תוירטסיה תויוצרפתה ועמשנ .דרטימ היה םדאל םדא .הדימעב ופלעתהו

 טעמכ ,םירוגס תונורקב תוליל ינשו םימי ינש ונעסנ ךכ .םתעדמ ואצי םישנא
 ,תומצע ץלחל לכונ וב םוקמ ,דעיה תנחתל - ץיוושואל ונעגה ףוס ףוס .םימוטא
 .וניוויק ךכ ...היוורל םימ תותשלו חצ ריוא ףואשל

 וליחתה ,ונאובל ופיצש ,םינמרגה .הלהב בוש הרצונ ,תבכרהמ ונדרי רשאכ
 םירבגהמ םידליהו םישנה ודרפוה ,תוקד המכ ךות .תוחירצב ץיאהלו ונב תוכהל
 הרוש ינפל ונבצייתה םויה תרחמל .ץיוושוא לש םימיאה רטשמ לחה ךכו -
 םינולאש אלמל היה םדיקפתש ,(םיריסא ויה םה םגש) םידיקפ לש הכורא
 לע עקעוקמ רפסמ לביק דחא לכ .עוקעקל יארחא היה םהמ דחא .םהינימל
 ומש תא Ty עמש אל דחא ףא .דבלב םירפסמל - םדאיינבמ ונכפה ךכו עורזה
 ןמזב .הנחמב תוהזה תדועתל היה ישיאה רפסמה .ותחפשמ ow וא יטרפה
 תואצמנ ןכיה :הלאשה יתוא הדיוטה ,םלואב םידיקפה תללוס תא ונרבעש
 לואשל יתזעה ,םיבצעה תטרומו הדירטמה הלאשה תא ?יתונב יתשו יתשא
 ו :הרצק התיה ותבושת .ידוהיכ יל הארנש ,ריסאידיקפ

 התא םגו ,המצעל גואדל הילע ירה ,היח ןיידעו םייחב הראשנ ךתשא םא
 קיזחהל חילצת - pin היהת םא .תלוזל גואדל לגוסמ ךניא ןאכ 7D .ךמצעל גאדת
 .תולאש אלל בטומ ןאכ ...םישדח השולש ילוא ,דמעמ

 ישפנב קומע ורדחו ינזואב ודהדה םידחהו םירצקה וירבד .רורב היה זמרה
 לכב וירבדל יתסחייתה .הזה םונהיגב ייח תפוקת לכב ךרדיהרומל יל ויהו
 .תוניצרה

 םינושארה םימיה

 ,תורוש-תורוש ונרדוס חצר תוכמו הלהב ךותו תבכרהמ ונדרי רשאכ
 אלל םילטומה ודליו ותשאבו (ןילופ) קסי'זדורג דילי ,ןירב ר''דב דימ יתנחבה
 דוע .תוומ תקירז ומצע ולו ותחפשמל קירזה הז אפור .תונורקה דיל םייח:חור
 .המוד pans יתחפשמלו יל םג עיצה ,יתיא החישב .תודבאתה ןנכית בונכי'צב
 :ותעצה תא יתיחד ינא "?ונב ללעתהל םינמרגל ןתינ המל" :ולש קומינה
 ."רחאנ אל םעפ ףא תאז"

 ונל ולגתה ,עוקעקהו המשרהה םלואמ יתאצב ,ץיוושואל ונאוב תרחמל
 םיינרקוד םיטוח לע וספיט םישנא .תודבאתהו שואי ,רבש לש תועזעזמ תונומת
 ריכזמ תא יתאצמ ,קולבל יתסנכנ רשאכ .ולמשחתהו תורדגה לע םיחותמה
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 דבאתהל ןוצרה ,שואי בורמ .םייח חור אללו הרוגח לע יולת בונכי'צמ הליהקה
 םיצצורתמ םישנא יתיאר ,רקוב דקפימ לכ ינפל םייתעש .הפיגמכ וניניב טשפ
 אללו תבותכ אלל םהיתומשב וארק םה .םתחפשמ ינב ירחא םשפחב ,םיפרוטמכ

 ןיאב ,םתעד םהילע הפרטנ םיבר ?ומלענ ןכיה הנעת לוקיתב ילוא .תילכת

 םימשל םהידי ואשנ םייתדיאלו םייתד םישנא .ולא תויגרט תולאשל הבושת
 םתוא דקפ םויא הכ לרוג עודמ .התיה אלו - הבושת ושקיב םינונחתבו הליפתבו
 ,הז יאדמשאל םאה ,םלועה ארוב ,יל דגה" :ףיסוה דחא ידוהיו ?םתחפשמ ינבו
 'יללארשי ךמע תאו יתחפשמ תא דימשהל רתיהה תא תתנ ,רלטיה

 ונדמענו דגב לכמ ונטשפוהש רחאל .רתויב םימויא ויה םינושארה םימיה

 תודובעל ונתוא וליבוה ,ץע יבקבקו םיריסא ידגב לבקל רוקמ םידעורו םימורע

 םיבער ,םישושת הדובעהמ ונרזח רשאכ ,ץיוושואב ונתויהל ינשה םויב .ךרפ

 םישנ לש תויווג תמירע - הגירה איגל ונתוא וליבוה ,תישפנ הניחבמ םיסורהו

 לע תויווגה תא ךילשהל ונילע היה ,זוריזו תוכמ הוולמ הדוקפל .תומורע

 .יתונבו יתשא תופוגב לקתא אמש ,יתדחפ .יניע הארממ יתדרחנ .תויאשמ

 יתלחז ,הכשחה תרזעב ,ימצע ןוכיס ךות .הז ןחבמב דומעל לכוא אלש ,יתעדי
 .תאזה העווזהמ יתקמחתה הז ןפואבו תיאשמה תחתמ

 רקוב דקפימ

 ,הגה אללו עינ אלל ,םדא:ינב תובבר ,תורושב ונבצוה רשאכ ,רקוב רקוב

 תא יתלאשו ןהילא יתרביד .יתונבו יתשא םע יתדחייתה ,תוומ תיימודו דחפב

 אללו םימשל יניעיתמרה .יתלאש לע יתרזח םימעפ תורשע ?ןה הפיא :ימצע

 יתלמלמ םעפ דועו "!התא םייק םא - םיהולא יננעו !לארשי עמש" יתארק לוק

 הזחמה ומצע לע רזח ךכו .הבושת יתעבתו "לארשי עמש" םייתפש עינ אלל

 .יתייפכ ןפואב שממ רקוב דקפמ לכב

 ,ןכתיה ללארשי ךמע תא תרחב הדמשהל יכ" - תישירח יתקעז - "ןכתיה"

 ינש" :רוהרה דועו "?קתושו עדוי ילואו ?ןאכ שחרתמ המ עדוי אל םלועה לכש

 ידוהי ןכיהו ?ןאכ הרוק המ ועדתה ?םתא םייחב םאה ,לארשיב םיאצמנה יחא

 "לעמושו האור ךניאה ,םיהולא התאו ?םלועה

 דמוע ינא יכ ,חכשאו יתויפש תא דבאא ,יתעדמ אצא ןפ ,דרח יתייה םעפ לכ

 םיאפרה תוחור םע חכוותהל יתקספה ןכל .טטומתהלו דועמל יל רוסאו דקפימב

 Tn - יהשלכ העונת השעת םא יכ ,תויפשה לא רוזח ,ךב רוזח" :ימצעל יתננשו

 "...ךתוא ולסחי

 םתוא הלבנ ונחנא
 (ןבעלרעביא ייז ןלעוו רימ)

 ימצעמ יתעבת ,יביבס שחרתמהמו תישיאה הידגרטהמ עזעוזמ ,ינאו
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 רחאל ?דבאתהל אל וא דבאתהל :יתרהרה .תוירזכאו תוצחומ תולאשל תובושת

 דימשהל םיצור םינמרגה ירה :הנקסמל יתעגה ,תוכשוממו תושק תויוטבלתה

 םהל תכסוח תודבאתה .םתרטמ תא גישהל םהל רוזענ ,דבאתנ םא .ונתוא

 .הבוטה תא םהל תושעל ונל רוסא .ימצע תא ענכשל יתיסינ - אלו אל .החריט

 םפוסבו המקנב דוע תוכזל ידכ ,לכה לע רבגתהל תוסנלו תויחל םיבייח ונחנא

 .םיישונא-יתלבה םיאנתה תורמל ,קבאיהל םיחרכומ .םירוראה םיחצורה לש רמה

 תלצה ,םייח תלצה - תאזכ הבגשנ הרטמ וניניע דגנל דומעת םאש ,יתכרעה

 .םיישונא-תתה םיאנתה לע ,הלפשהה לע ,בערה לע רובגל לכונ ,םידוהי

 הדקמתה םתבשחמ ,םייחב ןיידעש הלא לכ .בערה לע רובגל היה לק אל

 ריתסהל הפיא ,לוכאל יתמ :הלאשבו תועש 24-ל תחא הקלוחש ,םחלה תכיתחב

 ,הלילח םאו .תירקיעה ותגאד התיה תאז םחל תנמ .רתוי עיבשיש ,סועלל ךיאו

 חוכה היה אל ,תאז הסורפ ילב .תוומ ןיד-רזג היה וליאכ הז ,םחלה:תפ הבנגנ

 ןויסנבו בערה oy תימויםויה תודדומתהב .ךרפמה הדובעה םוי תא רומגל

 ייח תלצה :הרטמ ונמצעל ביצהל ונילע יכ ,הנקסמל יתעגה ,תונורתפ אוצמל

 םיקוקז הכ ונאש םצמוצמה לכואה ןמ וניתובשחמ תא הטי הז לאידיא ילוא .םדא

 .קיפסמ ונניאשו - ול

 תודבאתהה דגנ העונת

 רשק ?wan יתיסינ הבר תוריהזב .השעמה לא - םירוהרההו הבשחמה ןמו

 ,הרצב םיחאה לש םהייח תלצה ןעמל יכ ,םהל ריבסהלו םיידוהי םירוחב םע

 .שואיה אוה לודגה ונביוא יכ .תודבאתהבו שואיב םחליתש הרובחל ןגראתנ

 .המקנל דוע וכזי םייח םידוהי יכ יתרבסה

 ןויערל םינמאנו םידיחי לש ןיערג דכלתה .הריחמ יד התיה תונגראתהה

 ןמז ךות ונייה ,םידדובו םידיחימ .תודבאתהבו שואיב המחלמ - הזה הלענה

 ינכש :ויה ןיערגל ופרטצהש םינושארה םיריעצה ןיב .הלודג יד הרובח רצק

 - בונכי'צ ריעה ינבמ המכ ;היכ'צמ ץיוושואל עיגהש ,רפואל הדוהי ,שגרדל

 ןוארב קביילו ץיבודולבז םיחאה תשולש ,דרבלג םיחאה תשולש ,הקלוק השמ

 םג ףרטצה ןוארב קבייל לש ותוכזב .הבאלמ ןקב ריעצה רמושה ךינח ,ןיפירמ

 וריבעה םינמרגה .השראו וטיג דרמב ץיבלינא יכדרמ םע םחלש ,ןמטוג לארשי

 ןמטוג לארשי) .וטיגב םימחולה ינורחא םע דחי ,ץיוושואל ןמטוג לארשי תא

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב האושה רקחלו הירוטסיהל רוספורפ תעכ אוה

 .(האושה תפוקת לע םירפס המכ םסרפו

TWDןמטוג לארשי תא ואצמ  

 םימיה דחאב .ץיוושואב םילוח-תיבב שבוח לש דיקפת אלימ ןוארב קבייל

 דורי תואירב בצמב ,םילוחה-תיבב הטימב בכוש ןמטוג לארשי תא קבייל אצמ
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 רמושל ותוכייתשה ,ןמטוג לש ורבע קביילל ררבתה ,םהיניב החיש ךות .רתויב

 השע קבייל .השראו וטיגב דרמה יוכיד רחאל ,ץיוושואל עיגה דציכו ריעצה

 הרובחל אוה םג ףרטצה ,םילוחה:תיבמ ותאצ רחאלו אירבי לארשיש ידכ ,לכה

 .ונלש

 בולעה שגרדה לע תושיגפ ונמייק ,םיזמר תפשבו הבר תוידוסב ,םוי םוי

 יעצמא תטיקנ ךות ,תוינכות ונמקרו ונרריב ,םיער תוחיש לש הווסמב .ילש

 תומוקמב וא ,הנחמב תושיגפב םישנאה חור תא קזחלו דדועל וניסינ .תוריהז

 .םייחב ראשהל בושח המכ דע ,ענכשלו ריבסהלו הדובע

 תינויצה תרתחמה

 םישנה הנחמ םע םירשק ונאצמו ונשפיח ,הלדג םינמאנה תרובחש רחאל

 ץפנ רמוחל תשורחה:תיבב הדובע ןמזב ומקרנ ולא םירשק .ואנקריב - ןכשה

 .תוריסאה תונבב ושגפ ,םש ודבעש רפואל הדוהיו ןמטוג לארשי ."ןוינוא"

 הישול ,הקצינטולז הסדה .רתויב תוליעפהו תורשקמה ויה ןהמ שולש

 לארשי ."ודנמוק-רדנוס"ה רובע ץפנ רמוח הריבעהש ,הטובור ה'זורו גרבנטסריפ

 שחרתמה לע ועדי ,ולא םישנ םע םהלש רשקל תודוה ,רפואל הדוהיו ןמטוג

 וגאד לארשיו הדוהי .םידדצה ינש רובע דואמ בושח היה הזה רשקה .הנחמב

 תוליעפל ץפנ רמוח רגרג לכ ףוסאל ןהילע לטוה .ןתוא דדועלו ןחור תא קזחל

 הנחמב רתסוהש ,רפואלו ןמטוגל רמוחה תא הריבעמ התיה הסדה .תרתחמה

 .םירבגה

 תולועפ עצבל ףאו ,דרמתהלו םמוקתהל ידכ ,ונא םיטעמ יכ רורב היה

 ןוגריא אלל הלועפ לכ ןכתית אל יכ ,ונעדי ןכיומכ .הנחמב םינמרגה דגנ הלבח

 ונילעש ,הנקסמל ןכ לע ונעגה .ץוחבמ עויס אללו הנחמה ךותב לודג תרתחמ

 תורתחמ יאדווב תומייק - ונלש לגעמל ץוחמ םישנא םע רשק שפחל

 םוקמב תדמתמ העונתב שח ,הסבכמב דבעש ,הקלוק השמ .תופסונ תויונגראתהו

 ,ול יתעצה .יתצעל לאשו תימוייםויה תושחרתהה לע יל עידוה אוה .ותדובע

 רחאל .הסבכמב ותא םידדותסמש ,םישנא וביבס זכרמכ הארנה םדאה לא הנפיש

 ידוהי טסינומוק ,םואב ונורב אוה יזכרמה שיאה יכ ,השמ הליג םימי המכ

 ,םהלש תרתחמל ףרטצהל ,רשק ומע רוציל וננוצר לע ול רפיס אוה .הינמרגמ

 םירופס םימי דועב יכ ,הקלוקל הנע םואב .הלועפ לכב ףתתשהל תונוכנ ךות

 שיאה םע השיגפ שקיב םלוא ,אובל הרחיא אל ונורב תמכסה .הבושת ול ןתי

 .17-ה ןב ,הקלוקמ רגובמ יאדווב אוהש ,תידוהיה תרתחמב יזכרמה

 תיטסינומוקה תרתחמה םע רשגה

 לובי הדימ וזיאב תעדל הצר אוה .םייוסמ םוקמב םואב ונורב םע יתשגפנ

 רפסמ רחאל .ונומיא תא יתשכרש ,יתשחו שיאהמ יתמשרתה .ןומיא יב תתל אוה
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 יתרסמ .אבצ אצוי ,יטנגילטניא םדא וניניב שי םאה ,תעדל ונורב שקיב ,םימי

 תיללָכה תרתחמה לש תיאבצה הדעוול ונגיצנכ ,ןוארב קבייל לש ומש תא ונורבל

 ,ןהמ תחאב .תובורק םיתעל יתשגפנ ונורב םע .וז הדעוול ונלש שיא ףרוצ ךכו -

 "םירביירש"כ יונימ ולבקי ונירבח pan השולש יכ ,ונורב יל רסמ ,1944 ינויב

 םיישיאה םירפסמה תא דקפימה ןמזב ואירקה ,םיימוי רחאל .(קולבב םיריכזמ)

 ,תיזכרמה תוריכזמל תונפל ונילע היה .יכונאו ןיילק ,ןייטשנייו :השולשה לש

 תרתחמה תא הכפה וז םיניינע תולשלתשה .םיריסא ידיב התיה הב הטילשהש

 ."םירביירש"כ יונימ לבקל וכז םידוהיש הנושארה םעפב .העפשה לעב םרוגל

 ,ןונרא ןודא דמע ושארבש ,ונלשמ את ונמקה ןמז ותואמ .תרתחמה יגלפ ינשמ

 .היכ'צמ טסינומוק ,ידוהי ןיד-ךרוע

 תחת .תיטסינומוקה תרתחמה ןיבל וניניב קודח רשק ורשפיא הלא םייונימ

 ונחלצה טאליטאל .רתויב תוידוס תויעב ררבל ונלוכי ,םיריכזמ לש הווסמ

 ומייקתה םואב ונורב םע ילש תושיגפה .הנחמב תובושח תודוקנ לע טולשל

 תונמל יתשקבתנ ,ונורב םע תושיגפה תחאב ."רביירש"כ יתיכז וב דרפנה ירדחב

 היגלבמ סלזיימ ןומיס תא יתעבק .שארבכמ דיקפתל תרתחמהמ םירבח ינש

 הנחמב רייסל םיישפוח YPM םידחוימ םידמ ולביק on .בוקרקמ ןיילק וזיאו

 .בר עויס ושיגה וז ךרדב .הלילבו םויב

 תקפסאל גואדל ידיקפתמ םג היה ,קולבב "רביירש"כ יתינמתה רשאכ

 ,םחל תורככ המכ TY יתגשה ,הז ידיקפת תוכזב .םיריסא 600יל לדה ןוזמה

 םישנל ונדעוה ,תונוש תופורתו הז םחל .קולבה רובע העיגהש תומכה לע ףסונ

 הסדה לא רתסהב הלא םיכרצמ וריבעה רפואל הדוהיו ןמטוג לארשי .ואנקריבב

 תופורתהו םחלה םע .רתויב תוכרצנל םקלחלוגאד ולא םישנ .גרבנטסריפ הישולו

 .תרתחמב השענה לע בתכב תועידי ןהל ריבעהל םג ונגהנ/

 דרמל תונכה

 ,םירוחב 10 לש המישר ול שיגהל יתשקבתנ,םואב ונורב םע תושיגפה תחאב

 החירבב עייסל ידכ ,הנחמל ביבס םילמשוחמה םיטוחה ךותחל היהי םדיקפתש

 יתרסמ .וז הלועפל תותבצ ףוסאל שקיב לכה ינפל .הצוחה ץורפלו תינומה

 וליאמו (תומשה תא ול יתרסמש ילבמ) םירוחב 10 סייגל לכוא יכ ,ונורבל

 .תושורדה תותבצה תא גישהל ונחלצה ןכיומכ .םיקולב

 ךרד הצירפל תונכהה לכ ושענ יכ ,ונורב יל רפיס ,ןכמ רחאלש החישב

 .היטרפל תינכות הדבוע יכו הצוחה םישנא המכ וחלשנ ךכ םשלו תורדגה

 יכ ,ואנקריב םע wow רשקה שיא ,ץיבודולבז חנ י"ע ונל עדונ םייתניב
 אוהו ונורבל ךכ לע יתרפיס .תיאמצע תנייוזמ הלועפ הניכמ "ודנמוק-רדנוז"ה

wp.ודנמוקירדנוז'ל) .דרפנב הלועפ םוש עצבל אלש םהילע עיפשהל " 
 אל הלא םיריסא .(תופרשמב םידחוימ םידיקפתב םיריסא תואמ וכייתשה
 םינווכתמ םינמרגהש ,םינמיסה לכ יפל ושיגרה יכ ,הלועפה תא תוחדל ומיכסה
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 .םלסחל

 On‘ הפרשמהו םיזגה יאת וסרהנ וכלהמב .דרמה ץרפ 1944 רבוטקואב 7יב
 סא-סא ישנא 4 וגרהנ ,םינפילא-םינפ ברקב .דרמב ופתתשה שיא 6005 .4
 ירזכאה ופאקה תא וספת רשאכ ,התיה הלודגה המקנה .ועצפנ םיבר םינמרגו
 אוה גהנש יפכ ,ןשביכה ךותל ותוא וכילשהו םוירוטמרקה לע יארחאה ,ינמרגה
 | .םיבר םיריסא םע

 תואמו רדגה תא וצרפ DD םיריסא .וגרהנ ודנמוקירדנוזה ישנא בור
 ןיב הלהב הררתשה .תונחמה לכב םיינזוא תשירחמ הקעזא העמשוה .ורזפתנ
 סופתל תנמ לע הריקחה הלחה תרחמל .רוזאה לכב רצוע זרכוהו הנחמה לגס
 .ץפנה רמוח תא וקפיסש םיריסאה תא

 בוקעל הטילחה תרתחמה תגהנה ,תוליעפב םימי המכ לש הקספה רחאל

 הרסאנ הטובור ה'זורש ,ונל עדונ .תיטילופה הקלחמב ולהנתש תוריקחה ירחא
 תולגל הלולעו םייוניעב דומעת אליכ ונדחפ .המולשל ונדרח .קוניצל הכלשוהו

 ןכו ,(םישנ תוקוסע ויה ובש) ,"ןוינוא" תשורחיתיבמ ץפנה רמוח יקפס תא

 ,ןגכ היערמ םיחוויד ונלביק .המע רשקב ודמעש ,תינויצה תרתחמה ירבח תומש

 םייוניעה ,הריקחה לע ,תיטילופה הקלחמב הריכזמ התיהש הריסאה

 ץפנה-רמוח יקפס תומש הטובור ה'זורמ טוחסל ידכ ,הלילו םוי תוללעתההו

 יתלב ץמואבו רבד התליג אל ה'זורש ,ונל הרפיס היער ."ודנמוק רדנוז'ה דרמל

 ,תוריסאה לכ תוחכונב דקפימה תעב ,ףוסבל .תוכמהו םייוניעה לכב הדמע ליגר
 "!המקנ'' - הקעז החוכ לכבו םודרגל התלעוה

 ?תרתחמב הרק המ

 .ץרמה לכב היתונכהב תרתחמה הכישמה ,"ודנמוק רדנוז"ה תלועפ תורמל

 ידכ ,םירוגס םיזגראב םישנא השימח הנחמל ץוחמ לא איצוהל הטילחה התגהנה

 ורתסוה ,אשמ"וטוא גהנ ,ינמרג תרזעב .הנחמה תצירפ תא ץוחבמ םג ןגראל

 הקידב הכרענ ,האיציה רעשל תיאשמה העיגה רשאכ .םיזגראה ךותב השימחה

 םינוממל הלובחתה לע רסמו ונב דגב הז ינמרגש ,ררבתה .ולגתנ השימחהו

 ישימחה .םודרגל העברא ולעוה ,יללכה דקפמה ןמזב ,םויה תרחמל .וילע

 .המ"מזל הקספוה תרתחמה תוליעפ .קוניצב דבאתה

 ץיוושואמ יוניפה

 רבמצדב 31( רטסווליסה ליל תא גוחל םיננוכתמ םינמרגהש ,ונל עדונ

 .ונלש תרתחמהמ שיא 20-כ ונפסאתהו ,וז תונמדזה ונלצינ .הנחמל ץוחמ (4

 יתרסמ ןכמ רחאל .תישפוח הריוואבו תירבע הרישב אתווצב וניליב םייתעשכ

 ,רתויב תואלפנה תועשה ולא ויה .תרתחמבו הנחמב השענה לע הריקס םירבחל

 הווקתו רוא ביבשכ היה הז שגפמ .הדמשהה הנחמב ונתויה תונש לכ ךשמב
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 .תוסנכתהבש הנכסה תורמל ,םיפסאנל
 יכ ,תונותעהמ תועידי וננוסו תועומש וצופנ ,1945 ראוני שדוח תיצחמב

 הגיסנב םינותנ םה השעמלו םודאה אבצהמ תושק תוכמ לבוס ינמרגה אבצה

 אבצה י"ע רורחישה םוי יכ ,הווקתב עשעתשהל ונלחתה .תיזחהמ תדמתמ

 1945 ראוניב 17-ב "םירביירש"ה וקעזוה ,הרמה ונתעתפהל .ךלוהו ברק םודאה

 היה רשפא .ס.ס ישנא לש תלהובמ תוצצורתהב ונחבהו תישארה תוריכזמה לא

 תועש 3'כ וניכיח .רצונש בצמב םה הישותו הצע ירסח המכ דע ,םהינפב אורקל

 ,קולב לכמ םיריסא לש םייוסמ רפסמ ןיכהל ונילע :העדוהה העמשנש דע

 לע לטוה .רקובב שמח העשב עצוביש ,ץיוושואמ האיציל ןושאר טרופסנרטכ

 ,הארנכ .םינסחמב אצמנה ,שדח דוגיבל םינפתמה רובע גואדל "םירביירש"ה

 .ברקתמה םודאה אבצל םיקיר םינסחמה תא ריאשהל םיניינועמ ויה םינמרגהש

 ליאוה .ושפנ תוואכ ,םידגב תומכ ותיא תחקל ריסא לכ היה יאשר ,הארוהה יפל

 הליעיכ םינסחמה תקרה לש וז ךרד ואצמ ,הלבותיעצמא ויה אל םינמרגלו

 ויתשקיבו ,ץיבודולבז חנ תא יתרעה ,הלילב 1 העשב קולבל יתרזח רשאכ .רתויב

 שקבלו שחרתמה לע ול רוסמל ,הקלוק י"ע ,םואב ונורב לא רשק אוצמל

 רוחבל היסיטרכה יפל :ונורב לש ותבושת ילא העיגהו בר ןמז רבע אל .תוארוה

 ,הכילהה תא םהילע לקהל ידכ ,םישלחהו םישישקה תא ןושארה טרופסנרטל

 .הנחמהמ האיציב יאדו וציאי ינשה טרופסנרטה תא יכ ,החנה ךותמ

 טרופסנרטה םע םירודיסה לכ תא יתרמג רשאכ ,ןכמ רחאל תועש המכ

 וקעזוה בוש ,''שפוחלו םייחל" תכרבב םהמ דחא לכ םלש בלב יתכריבו ןושארה

 התואבו יוניפל הנחמה יריסא רתי לכ תא האיציל ןיכהל ונשרדנ ,"םירביירש"ה

 יתרשקתה בוש .היסיטרכה תא ףורשל םגו ,ןושארה טרופסנרטה ומכ תנוכתמה

 תונורחאה תורושב זכרתת ונלש תרתחמה יכ ,הארוה יתלביקו םואב ונורב םע

 היה ףסונ קומינ .רשקה לע רומשלו תיללכה תרתחמה תגהנה ומכ ,םינופמה לש

 ישנא .הרק אל הז סנ ךא .ךרדב ונתוא וררחשי םינזיטרפהש ,יוכיס שי :ומע

 תואסכ רסוחמ .ירדחב ונסנכתה ,האיציה עגר דע ןמז-קספ ולצינ ונלש תרתחמה

 וניכז םא" - רתיה ןיבו ,הדירפ תכרב לש םילימ המכ יתרמא .הפצרה לע ונבשי

 ."ונלבסש לבסה לכ היה יאדכ ירה ,תוומה הנחממ םייח האיצי לש הז עגרל

 .יתפרש אל היסיטרכה תא - םינמרגה תדוקפ יפל יתאלימ אל תחא הארוה

 תבכרהל ושמיש ופרשנ אלש תויסיטרכהש ,יל עדונ רורחישה ירחא בר ןמז

 ורזעו תובר תוצראב ועיפוה ולא תומישרו םייחב וראשנש םיריסא תומישר

 .םיבורק ישופיחב

 תוומה תדעצ

 .גלשה לע חטתשהל הדוקפ ונלביק ,ץיוושואמ האיציה ירחא םייתעשכ

 גלשב ונבכש הכורא העש .ךרדב רוְרחישל וניוויקו תוירי יפוליח ונעמש
 .רהמ רתוי ךלנ יכ וצחל םינמרגה .ונילא ברקתה אל םודאה אבצה ,וננובאדלו

198 



 ךישמהל וחוכב היה אלש ימל .תכשוממה הכילההו הכוראה ךרדהמ ושלחנ םיבר

 םיטרופסנרטהמ םיעוצפו םיגורה העורז התיה ךרדה .םוקמב הרונ ,תכלל

 יכ ,התיה םידעוצל הדוקפהו ליאוה .םירחא הדמשה תונחממ םגו ונל ומדקש

 ,ןושאר םוי .שיבכה ידיצל םיגורה יפלא זיזהל ונצלאנ ,היונפ תויהל תבייח ךרדה

 pan .רפכל ונעגה הלילבו .תורחואמה תועש דע קספה אלל ונדעצ ,ראוניב 19-ה

 ,ןרוגב וכזש הלא .זע רוק ררוש ץוחב רשאכ ,חותפה חטשב קלחו ןרוגב בכש

 .תצק םמיח םגש ,שק עצממ ונהנ

 םינמרגהו תויה ,םעפ ידמ תוקספה םע ,הדעצב ונכשמה רקובב תרחמל

 = .תונפל ךרד וזיאל ,תועדוהל וכיח

 לע בכשל רתוה םירחאלו ץוחב ןל קלח בושו רפכל ונעגה ינשה הלילב

 םמיחש לבזה לע בכשל ונינהנ ,רוקה תורמל .םיסוס תוורוא דיל לבז תמירע

 ילוא .םירוסיה ךרד לכב הנממ ונינהנש הדיחיה החונמה התיה תאז .ונתוא

 רתוי םיששואמ ונמק ,לבזה לע הניל ירחאש ,איה תמאה ךא ,רזומ רבדה עמשיי

 תורושב תכלל ונצלאנ ,םיטוחסו םיפייע ,ךרדבש תורצה לכל ףסונ .תולילה לכמ

 תאשל ךרוצ היה םעפ אל .החירב וא תוקלתסה עונמל ידכ ,עורז יבולש ,תובחר

 ךרדב .דואמ הדיבכה הכילהה .םישושתהו םיעוצפה ,םישלחה תא תועורזב

 וליפאש יתשח ,םייוסמ בלשב .ץיוושואמ ונתא ונחקלש ןעטמ לכמ ונררחתשה

 .םתוא יתקרזו םידיבכמ חוליגה-ילב

 .תלוזל רזעו דדוע דחא לכ .אתווצב תכלל ולדתשה תרתחמה ישנא לכ

 ךישמהל ןוצרו חוכ הפיסוהש ,םייח םסכ התיה ,דודיע תלימ לכ ,הלא םיאנתב
 ,אשמ-תבכר לש תונורקב תועיסנו הדעצ ,םילוטלט ימי הנומש INKS .םייקתהלו

 ונחכונ ןאכ .ןזואהטמ - שדח הדמשה הנחמל ונעגה ,תלבסנ יתלב תופיפצב

 הממ עורג וליפאו ,שדחמ םיליחתמ תוללעתההו םייוניעה ,תורצהש ,תעדל

 רבעל דועצל ונלחתהו ןזואהטמב תונורקהמ ונדרי רשאכ .ץיוושואב היהש

 רבחמ ,רלה וטוא ר"ד ,עודיה ידוהיה טסינומוקהו רפוסה ידיילע אצמנ ,הנחמה

 ,הפי ףונ ןאכש ,רמאו הביבסה תא בטיה ריכה אוה ."תודהיה תעיקש" רפסה

 םיאנתב .ןאכ םידרויה םיברה םימשגה ללגב השק ונל היהי ףרוחה ישדוחב ךא

 ןמזב ,קולבל הסינכל בורק .קדצ אוה ,וננובאדל .דמעמ קיזחהל לכונ אל הלא

 .ותמשנ תא חפנו ידיב זחאנ ,רלה וטוא טטומתה ,דקפמה

 ןזואהטמב

 םיטישכת רוסמלו טשפתהל ,חצרו תוכמ ימויאב ונשרדנ ,ןזואהטמל ונאובב

 דחא לכ .ץיוושואב ומכ םיעבוכו םיבקבק ,םיריסא ידגב ונל וקלוח בוש .ףסכו

 .בחר ליבש וריאשה תלוגלוגה עצמאב רשאכ .רכיה ןמיסלו תרופסיתל הכז

 הנחמל םיארחאה תא עיתפה ,תיסחי לודג הכ רפסמב ץיוושואמ ונאובש ,הארנכ

 וליפא .תרדוסמ הרוצב הז הנחמב ונטלקנ אל .הדובעהו לכואה ,םירוגמל עגונב

 .ץיוושואל האוושהב וליפא ,רתויב דורי היה לכואה .םלוכ רובע התיה אל הדובע
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 TMV NAD ואצוהש ,םהינימל םיעשופ ויה ,הז הנחמב םירזועהו םיארחאה

 .הלא םיעשופ ידיילע םיריסאב תוללעתהה תוטיש תא ראתל השק .הז דיקפתל

 ,הביבסב ANY םינטק תונחמב םיריסאה MND ,ןזואהטמ הנחמב עובש רחאל

 ךכו - יתורירש ןפואב ורזופ םישנאה .ןזואהטמב תורושקה תוחולש ויהש

 .הזנבייא הנחמל יתחלשנו םיבורקהו םיבוטה ירבחמ יתדרפוה

 .המויא תופיפצבו עובק ןפואב םיריסא ףלא םירשעכ וזכור הז הנחמב

 םהיתומוקמ תא .בערמ שיא תואמ שמחכ inn oy לכב .לבסנ יתלב היה בערה

 אבצ תומדקתה םע .םיקחורמ תומוקממ הנחמל ועיגהש ,םירחא םיריסא וספת

 תארקל ,הזנבייאב .הירטסואל תונחמה יריסא םע םינמרגה וגוסנ ,תירבה תונב

 הדיחיה הלצהה .בערמ םיתמב הנחמה אלמתה םוי לכו לכוא ונלביק אל ףוסה

 .םיטעמ ולצינ ותוכזב .הדשה בשע - היה םינורחאה םיימויב

 היה ומצע אוהש ,הנחמה חקפמ י"ע לקמ תוכמב חצרנ ןוארב קבייל ידידי

 .הנחמב ילילפ ריסא

 טסידסה תא וגרה ,םיאקירמאה ידי לע הנחמה רורחישל ןושארה םויב

 רומשל יתחלצה ,הז םויא תוומ הנחמב .םיריסאב ללעתה תונמדזה לכבש ,סנרול

 ספרא רוספורפ :םהו ,ץיוושואמ תיטסינומוקה תרתחמהמ המכ םע םירשק לע

 .רורחישל הכזנ םירופס םימי דועב יכ ,יל ורסמ םה .דבסלרקמ ליל לרקו (ידוהי)

3o-aןמז ונבכעתה ,הדובעל האיציה רעש י"ע ונדמע רשאכ ,1945 לירפאל  

 .דבאתה רלטיהש ,העומש הצופנ "!הנחמל רוזחל" :הדוקפ העיגה ףוסבל .בר

 עידוהל םיננוכתמ םינמרגה יכ ,םיריסאה בורל העידוה תרתחמה תגהנה
 יכ ,םיחטבימ םוקמל םלוכ תא ריבעהל םתנווכ לע דקפימה תעשב ,םויה תרחמל

 תארוה .ריוואה ןמ הנחמה תא ץיצפהל יושע תירבה maa לש ריוואה:ליח

 .ראשהל ונילעש התיה תרתחמה
 םוקמל הרבעהל רשקב היקומינו תרתחמה תודגנתה תא ריבסהל ילע ןאכ

 םיריסאה לכ תא ריבעהל םינמרגה לש תינודזה םתינכות ונל העדונ .''םיחטבמ"
 רדגל ביבסמ תרתחמה ישנא ורייס יאמל 3-ב .םלוכ תא לסחל םשו םירהל רבעמ
 המ ולאשנ רשאכ .םיבור םהידיבו םילדגמה לע םישישק םינמרגב וניחבהו
 לע םנמא םידמוע .רורחישל םיכחמ םה םגש תוטשפב ונע ,ןאכ םהישעמ
 חכוויהלידכ םהילא ברקתניכ ,ושקיבו םינועט אל םיבור םע ךא ,םתרמשמ

 .םהירבד תותימאב
Naysםיריסאהו הנחמהמ םינמרגה לכ וקלתסה ,1945 יאמב 5יב ,םיימוי  

 -חבטמ OY ,יאקירמאה אבצהמ םילייח הנחמל ועיגה יאמב 6'ב .םיישפוח ויה
 הלגד תחת זכרתת תינתא הצובק לכ יכ ,שקיב רורחישה אבצ דקפמ .ןוזמו הדש
 לכ החילצה דציכ ,עדוי ינניא .רורחישה דובכל םינונמהה תא ורישיו ימואלה
 םיריסאה תצובק הדמענ וננובאדל .םילגד גישהלו ןגראתהל תימואל הצובק
 ."הוקתה" תרישבו םייניעב תועמד םע קר ,לגד אלל תידוהיה

 יופירל םיקוקז ויה םיבר .םימי שדוחל לעמ םיריסאה לכ ונראשנ הנחמב
 יכ ,םיריסאה תא וריהזה אל לבא ,לכוא לש עפש וקליח םיאקירמאה .הארבהו
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 ותמ םיריסא טעמ אל הז עקר לע .לגרתי ףוגהש דע ,טעמ לוכאל ךירצ הלחתהב

 .םיררחושמ רבכ ויה רשאכ

 רחאל תועובש 5 ךשמב הזנביאב םילוחה-תיב תא להינ ליל לרק ידידי

 -תיבב םירדס גיהנהל בדנתה ,דואמ בורק היה ותחפשמ תיבש תורמלו רורחישה

 תא לבקאש ידכ יתוא שפיח ,תועובש השולש רחאל .םילוחל רסמתהלו םילוח

 ולש ינמוהה הווחמה רחאל ברסל יתלוכי אל .םילוחה תיב להנמ דיקפת

 ידידי תא יתאצמ םילוחה ןיב .דיקפתל יתרסמתה םימי שדוחל בורק .יתמכסהו

 םילזונ דוביאמ לבס אוה .םואב ונורב ןיבל יניב ןמאנה רשקמה ,הקלוק השמ

 תא לביק םהמו םיאפור המכ לש תוצעייתה יתנמזה .וייחל הנכס התיהו ףירח

 .אירבהו השורדה הרזעה

 עיגהל - התיה בורה תערכה .תכלל ןאל וניידתהו וצעייתה הנחמב םידוהיה

 -ץראל יתעגה ,וז ץראב םיישדוח לש תוהש רחאל .הילטיא ךרד לארשייץראל

 יטירבה רצעמה הנחמל - התיה הנושארה יכרד .תילגילרתלב הילעב לארשי

 ,תוברה תווקתה ץרא ,לארשי-ץראל ךעיגהבש ,בצמל לגתסהל היה השק .תילתע

 .ליתייטוח ירוחאמ הנחמב Wd התא בוש

 יופצייתלב שגפימ

 תיטסינומוק תחלשמ שארב עיפוי םואב ונורב יכ ,יל עדונ 1968 ףרוחב

 הדיעווב ודיקפת .לארשיב תיטסינומוקה הגלפמה לש הדיעווב ,הינמרג-חרזממ

 יתצמחה אלש ,ןבומכ .ח"קרו י"קמ - תילארשיה הגלפמה יגלפ ינש סייפל היה

 .רתויב תשגרנ התיה םואב ונורב םע ילש השיגפהו - תאזכ הרידנ תונמדזה

 ליג תועמד .וניפמ הגה איצוהל ונלוכי אל הכורא העשו ונקשנתהו ונקבחתה

 ...ונתוא וקנח

 ץמוא תא םג חביש ובו ץיוושוא לע בתכש ןורפס - הרושת יל ןתנ ונורב

 לש תונושה היתולועפ לע יל עדונ ונורב יפמ .ונלש תרתחמה תצובק לש הבל

 ררבתמ .ץיוושואב יתויהב ןהילע יתעדי אל תוידוסה תאפמש ,תיללכה תרתחמה

 ותא יל ויהש ,םואב ונורב ותוא היה תיללכה תרתחמה יגיהנמ תשולשמ דחאש

 ירחא ןילופ תלשממ שאר - ץיבקנריצ ףזוי היה ינש גיהנמ .םיקודה םירשק

 ל"ע הנחמב הנמתהש ,רייאמריד ץנייה ד"וע היה הגהנהב ישילשה .המחלמה

 אוהו ןומיאבו דובכב וילא וסחייתה םינמרגה Da "רעטסטלע רעגאל"כ .סא.סאזה

 ו | .םידוהיל דהוא סחי הליג ודיצמ

 תוכזב .הירטסוא תרטשמ לש יללכ דקפמכ רייאמריד הנמתנ ,המחלמה ירחא

 רשא ,דרבסלרקמ ליל לרק תא םג יתרכה ,תיטסינומוקה תרתחמה םע םירשקה

YOMיתשגפנשכ .הכרעהו דובכ לש סחי היה םידוהיל  DYליניע דגנ ופלח ,ונורב  

 ...הזנביאו ןזואהטמ ,ץיוושואב הגירהה איגמ םיעוריאו תונומת
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 (סקראמ ירה) יקצי'זופ םייח שרה

 הבאלמ וטיגב

 ,"םשו די,,ב תודע ךותמ

 .תילגנאמ םגרות .1050 'סמ ןויכרא

 ימש .ירבעה חולה יפל ,באב העשתב ,1916 טסוגואב 10°2 הבאלמב יתדלונ

 תואקשמו םילכאמב םתדלוה םוי תא םיגגוח םישנא .יקצי'זופ םייח שרה היה

 רוכבה יתייה .באב העשת תינעת ןויצל ,יתדלוה םויב םוצל ירוה וויצ ילע וליאו

 ,המט יתוחא הדלונ ירחא .יקצי'זופ החנו בייל הירא ,ירוה ידלי תנומש ןיב

 םימי 8 קר יח אבה חאה .לדנמ ךכירחאו יכדרמ אב זאו ,הדילב תמ אבה דליה

 תא יתיליב .1930 תנשב Taw ,קחצי רתויב ריעצה יחאו השמ אב רחא .רטפנו
 וריבעי םאש ,ורבס ירוה .םייטרפו םייממע רפסייתב Pa לוטליט ךות יתודלי

 .םידומילב יתנייטצה אל .רתוי םיבוט םינויצ גישא ,רפס-תיבל רפס-תיבמ יתוא
 ,םיינויצה םינוגריאה םע ויה יחומו יבל םלוא ,יתד ידוהיכ יתוא ךנחל וסינ ירוה
 םה .ירוה תעידי אלל הלא םינודעומל יתכלה .''ץולחה,,ו "ריעצה רמושה,,

 ינורסמ ,הווצמירב ליגל יתעגהשכ .רפסה:תיבב םיבוט םינויצ גישא אלש וניבה

 אלל םינש שולש הז שיא לצא יתדבע .תוטייחה תכאלמ תא יתוא דמילש ,טייחל

 יתחמש םלוא .דואמ ךומנ היה רכשה .16 ליגב יל םלשל ליחתה אוה ;רכש לכ

 .תיבה תסנרפב ond רוזעל ירוהל ףסכה תא איבהל

 בלח תרצות קיפה ,המדא-יחופת ,תוקרי לדיג אוה .ריעז רכיא היה יבא

 ,םידליה לודיג דבלמ ,ימא .עקרק דחא רקא ךרעב ,ונל היה .(תחא הרפמ)

 -תיב .םידדונ םינלופ םילעופ ינש תרזעב םיסירג תנוכמ תלעפהב םג הקסע

 TK ,רכוז ינא .תורוכשמ שולשל קיפסה ישוקבו רתויב ריעז היה הז תשורח

 .הנושארה יתרוכשמ תא ול יתרסמשכ ,החמשמ ,קונית ומכ יכבב ץרפ יבא

 יתארקנשכ ,21 ליגל יתעגהש דע ,יתחפשמל יתרזעו יתכימתב דואמ יתחמש

 .ינלופה אבצב תורישל

 תידוהי הרבח,, - שריה ןוראבה לש ודוסימ ,ידוהי ןוגריא ליחתה par ותואב

 ,המדא ידבוע ,תוידוהי תוחפשמ דחא שופיחב - "הניטנגראב תובשייתהל

 תיב לא האב ,השראומ ,הז ןוגריא םעטמ תחלשמ .וז ץראב בשייתהל תונכומה

 .הניטנגראל הלוכ יתחפשמ תא חולשל הטילחה השירדו הריקח ירחאו ירוה

 התיה תיפוסה הטלחהה םלוא ,האיציל םישורדה םירודיסה לכ תא ושע ירוה

 ,הלש תיבב תומל הפידעמ איהש ,ימא הנעט ,אבצב יתרישש ןוויכ .ימא ידיב

 םע המחלמהש ,השגרהה יל התיה אבצב .רוכבה הנב ילב ותוא בוזעל רשאמ

 בוזעל םהילעש ,םהל יתרבסהו ירוהל םיבר םיבתכמ יתבתכ .הבורק הינמרג
 ,ימא תעדל ענכנ יבא .רתוי רחואמ םהילא ףרטצא ינאו הניטנגראל עוסנלו
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 םחליהל רומא יתייה ינא .המחלמה הצרפ 1939 רבמטפסב .ועסנ אל םהו
 ימי רחאל .יתדלומ ריעמ קחרה אל ,תיחרזמה היסורפ לובגב םינמרגה דגנ
 .זוכיר תונחמב םשוהו םינמרגה ידילע ינלופה אבצה הכוה ,םידחא המיחל
 הבורקה ,ןימיזדר ריעל יתכלה .חורבל וחילצהש ,לזמה-ילעבמ דחא יתייה ינא
 ow יתשגפו ןימיזדרב תסנכה:תיבל יתכלה .הנשהישארד 'א הז היה .השראול
 תאו יאבצה ישובל תא .םייחרזא םידגב יל ןתנ אוה .ותיבל יתוא ןימזהש ,םדא
 .ירוה תיב ןוויכל יכרד תא יתלחתה חרזאכ .המדאב יתנמטה ילש הבורה
 טעמכו ולחלחתה יתיביינבמ דחא לכ .ןכמירחאל םידחא תועובש םשל יתעגה
 .יתוא וארי אל רבכ םלועל יכ ,ובשח םה .ונתיב ףס לע יתכרדשכ ופלעתה

 םאה לש התומ

 הנידמ יבשות ונייה .קרפהמ ודרי רבכ הניטנגראל העיסנה תוינכות

 קדהתנ ונראווצ לע קנחה לבח .הזע התיה םידוהיל םינמרגה תאנש .תסבומ

 לובגל הבורק התיה הבאלמ .םידוהיל תושדח תוריזג ומע איבה םוי לכ .ךלהו

 רבמצדב 62 .םידוהימ התוא רהטל םינמרגה וטילחה ןכל .תיחרזמה היסורפ

 לא ופחדו םינמרגה וחקל םתיצחמ תא .ריעה זכרמל םידוהיה וארקנ 0

 תבכרב וניהש .והשלכ םוקמל םריבעהל ידכ ,רקביתלבוהל תבכריתונורק

 וניאר ,וחתפנ תותלדהו הרצע תבכרהשכ .םימו ןוזמ אלל םידחא םימי
 וצירה ,תבכרה ןמ ונדריש רחא .םימו ןוזמ ,ריווא רסוחמ ותמ םידחא םישנאש

 הצינישיו םשב ,ןילופב וטיג ךותל ,םיפלואמ םיעורייבלכ תרזעב ,םינמרגה ונתוא

 םיתבב ,הפופצ הנוכשב ומקומ םירתונה הבאלמ ידוהי .ןילבולל םורדמ

 םייחה .ושארב ינרקוד ליתריטוחו הובג םינבליריקב התוא ופיקהש ,םיפנוטמ

 .גרוהל תואצוה ויה םוי לכ .םימויאו םיארונ ויה הצינשיווב

 !המ יהיו ,ותחפשמ לכ םע ,חורבל טילחה אוהו ,הנכסב ונייחש ,חכונ יבא

 ונשגרה .הציבונסוס ריעל ונצרו רדגל לעמ ונלוכ ונספיט ,תוצחב ,תולילה דחאב

 לא הציבונסוסב םידוהיה לכ תא וקיעזה בוש םינמרגה .רצק ןמז שפוח תצק

 לצפל טילחה יבא .המיא"יזוחא ונייה בושו םהמ םידחא ולת םה .קושהיתבחר

 תכללו םיריעצה יחא ינש תאו יתוחא ,ימא תא תחקל יל רמא אוה .החפשמה תא

 ,יחא ינשו יבא .ךרעב םירטמוליק 450 לש קחרמ ,הבאלמל ,תולילב קר ,לגרב

 :ויה ויבא יפמ יתעמשש ,תונורחאה םילמה .הציבונסוסב וראשנ ,לדנמו יכדרמ

 ונימידי תא םש זאו .יתחפשמל הפי וגאדת םיצימאהו רתוי םירגובמה םתא

 לעו םכתא ךרבי ,ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה" :ורמואב יתוא ךריבו ישאר לע

 ON ץראה ברקב ובריו קחציו םהרבא ,יתובא תובא םשו ימש ואשניי םכדי

 ילע היהו תורהבהיסופיטב יתוחא התלח התיבה ךרדב .ונבזע ולא תוכרבבו

 ונעגה שדוח רובעכ .החדק איהו הובג םוח הל היה .יפתכ לע ךרדה לכ התאשל

 הזה ןמזב .רדחב שיא 20 הספוקב םינידרסכ ופפוטצה םישנא .הבאלמ וטיגל

 םילוחה-תיבל החקלנ איה .הב העגונ ימא םג .וטיגב סופיטה תפיגמ הררש

 ידוהיה ןימלעה-תיבב הרובקל האבוה איה .תואיר תקלדמ הרטפנ וב ,וטיגבש
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 .הרכזל תועש 24-ל רנ קילדמ ינא ןורכזה םויב הנש לכ .1941ולסכב'הב
 השולש םילוחה-תיבב יתיהש .סופיטב יתילח ,ימא תומ ירחא םימי המכ

 ,1942 רבוטקוא דע וטיגב ונייח .יעבטילע הובג םוחבו הרכה ילב ,תועובש

 תרזעב תולודג םינבא רוריפב יתדבע .םינמרגה ליבשב השק ונדבע .רוקבו בערב

 אל םלועמ יבא .השק ודבע יתוחאו יחא םג .םישיבכו תוליסמ תיינב םשל שיטפ

 ,םידוהי ונייה יכ ,ול בותכל ונלוכי אל .ימא תומ לע עדי

 ןורחאה עגרב החירב

 .םידוהימ הבאלמ תא רהטל ןילרבמ הדוקפ האב 1942 רבמבונ תישארב

 תבכרהשכ .םימו ןוזמ אלל םימי השימח ונעסוהו רקביתובכרב בוש ונרגסנ

 בצייתהל ךירצ דחא לכ .ץיוושוא הנחמב םיאצמנ ונאש ונחכונ ,ףוסיףוס הרצע

 .הלאמש ימו הנימי ךלוה ימ עבצא תפנהב טילחה אוה .הלגנמ ר''דה ינפל

 םיזאגה יאתל תדעוימ יחא ינשו יתוחא הבו הלאמש הרושהש ,תעדל יתחכונ

 םיספ ,תילאמשה יעורזב 76552 עקעקירפסמ יתלביק ינא .הפירשה ינשבכו

 ,עוצקמיילעב ושפיח םינמרגה .(טראב) יעבוכו ינרוטקמ ,ינותחת ,ידגב לע

 םע יתרבעוהו ידי תא יתמרה ינא .יאלמשחל ולאש םה .םליבשב ודבעיש

 ליבשב השק ונדבע .ץיוושואל בורק ,הנוב ומשש זוכיריהנחמל םידחא םישנא

 שיא לכל תנכוסמ דואמ התיה הנושארה הנשה .תמסרופמ םיעבצ תיישעת

 יקש תקירפ ,תבכר:יספ תאישנ ,םינבמל תודוסי תריפח התיה הדובעה .שיאו

 ןוזמ רסוחמ וז הנשב ותמ הנוב ישנאמ 50% .ענ טרסל לזרב תליסממ טלמ

 .םייחב יתראשנש ,רבדה אלפ .ךרפ תודובעמו

 יתאב .יאלמשחכ דובעל יתלחתה .יהשלכ הלקה הלח היינשה הנשב

 ond יד יל היה .םיילעניגוז תרומת ond ond יתרכמש ,םיחרזא םע עגמב

 maw שולש הכשמנ הנובב יתייהש .םייחב וראשנש הלאל רוזעל יתלוכיש

 ונתוא וחקל םינמרגה .ונלש הנחמה רבעל םודאה אבצה םדקתה 1945 ראוניב

 .םוי ותואב םירטמוליק 70-כ ופאטסג ישנא םיפקומ ונדעצ .הינמרגל םתגיסנב

 לבא ,חורבל ךיא יתבשח .תומודא םינבלל תשורח-תיבב חונל ונאבוה ברע-תונפל

 היה לוכי אלש ימ .ונדעצ בוש רקובב .תאז תושעל ץמואהו זועה יל ויה אל

 maw יתשגרה ,וללה םיחצרנה תא יתיארשכ .תוומל הרונו הדיצה חקלנ ,תכלל

 תונמדזהב חורבל יתטלחה העש התוא .דועצל דוע יתלוכי אלו םויה עיגה ירות

 םמוש הנחמב ונתוא ורדיס םינמרגה .ץיביילג ריעל ונעגה ברעב .הנושארה

 יתספיט .וילא לוחזל םוקמו גג-תיילע לעב תיב יתיארו יביבס יתלכתסה .החונמל

 תורושב דחא לכ םינמרגה ורדיס ,החונמה רחא .םירוצע 15 םע דחי הילעל

 ואצמ אלו תויה .םירוצע רתתסהל ולכי םש ,תומוקמב ושפיח םה .בוש דועצל

 ינימשה םויב .גלש ונלכא .תולילו םימי העבש ןטבה לע ונבכש .ובזע םה ,הלאכ

 .ןירוח:ינב ונייה ףוס ףוס .1945 ראוניב 20-ב היה הז .םיסורה ואב ונאובחמל
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 שדחמ ליחתהל

 תא םש אוצמל הווקתב ,הציבונסוסל תכלל יתטלחה ,ישפוחו ררחושמ םדאכ

 יתיאר וב ,םוקמל םימי עובש ךשמב יכרד תא יתישע .םייחב יחא ינש תאו יבא

 ,הציבונסוסב תינלופה היסולכואה יפמ יתעמש .יחא ינש תאו יבא תא הנורחאל

 םינמרגה וחתפ ,םהינוממ תדוקפב .ריעל ץוחמ לא םידוהיה תא וחקל םינמרגהש

 ,םישנא תואמ ובו םיחאירבק םוקמב אצמנ .םלוכ תא וגרהו הירי-תונוכממ שאב

 .יתחפשמ לכ ץק תא יתוארב יברקב רבשנ יבל .יחא ינשו יבא םג םהבו ,ףטו ןקז

 ייח תא ליחתהל ילע היה ,הנומש לש החפשמ ךותמ םייחב ראשנש דיחיה יתייה

 לע יתבשח וליפאו ,תכלל ןאל ,ימצע םע תושעל המ תעדל יתיצר .שדחמ

 הינמרגל יתעגהו ןילופ תא יתבזע .יתחפשמ oy דחאתהל ךכ ידיילעו תודבאתה

 שיש ול יתרפיס .ןודנולמ ,ילגנאה אבצב ידוהי לייח יתשגפ הב ,תררחושמה

 רחאל .םתוא רתאי ןודנולב ותויהבש יל חיטבה אוה .ןודנולב םיחא ינש יבאל

 םהו םתא יתרשקתה .ידוד ינש תובותכ תא יל רסמו ןודנולמ רזח אוה רצק ןמז

 .ןוחטבה תא דבאל אל יתוא ודדוע
 .תירבה-תוצראל םיטילפ תריגה ריתה ןמורט אישנהשב הווקת אלמ יתייה

 ,ןויארהירדחמ יתאצישכ .תינקירמאה תורירגשב ןויאר יל היה ,הריגהל הנכהכ

 יתעגרה .לוכה הל יתרפיסו ןויארב עריא המ ,תינבצע הרענ וזיא יתוא הלאש

 -וינל יתעגה 1946 יאמב .תירבה-תוצראב תוארתהל הווקתב םיידי ונצחל .התוא

 ללגב דובא ינאש יתבשח .ץריפ ןיראמ םשב תינקירמא המחלמ-תינואב קרוי

 יתסנכנשכ .ןטאהנמב ברע רפס-תיבל יתמשרנ ןכל .תילגנאה הפשה תעידיזיא

 .זור היה המש .תינקירמאה תורירגשב היתשגפש הרוחבה תא יתיאר התיכל

 .דחי וניליבו הזל הז ונברקתה

 'יףייל ,ב םוליצה

 .יבאיחא ינש תא תוארל ידכ ,ןודנולל רצק עסמ יתכרע 1946 תנשב

 ירהל יקצי'זופ לשרהמ יתחפשמ םשו ימש תא יתיניש תירבה:תוצראל יתרזחשכ

 הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא הילגנאל ורגיהשכ םמש תא וניש ידוד .סקראמ

 זור םע יתנתחתה .סוקרמ היה ומשש ,(יבס) םהיבא רכזל סקרמל יקצי'זופמ

 ,הירוה תא הדביא ,האושה-תלוצנ איה םג ,זור .םיפתושמה ונייחב ונלחתהו
 -וסיבל הברה יל ורזע תוטייחב יתועידי .הריכבה התוחא דבלמ ,היתויחאו היחא

 15-ב דלונ ,דוד ,רוכבה וננב .הלדגלו החפשמ םיקהל ונלחתה .ילכלכה ונס

 הווח ונינק 1950 תנשב .1949 ינויב 30יב דלונ אריא אבה WI ,1948 ינויב

 הסנרפ איצוהל היה לק אל וז הווחמ .יסר'גרוינב רונאמ לטסאב תיב-תופועל
 27יב .הווחה תא הלהינ יתשאו םידגבל תשורח:תיבב הדובע יתלביק ןכלו

 .1960 naw דע תשורח:תיבב יתדבע .יסננ ונתב הדלונ 1952 רבמצדב
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 םידגב לש לעפמ ותואב יתא הדבעש תחא השיא :הזכש רבד הרק וז הנשב

 תפוקתב היה הז .םידוהיה יפלכ םינמרגה תוירזכא לע ''ףייל , תעה-בתכב הארק

 המכ ויה ,1960 רבמבונל 28 ךיראתמ ,הז ןותעב .לארשיב ןמכייא יצאנה טפשמ

 ''ףייל,,ה תא יל האיבה איה .תונומת הברהו םירמאמ ,תובתכ םיוולמ םיפד

 .תינמרג םירוי:תתיכ ינפל ךרב ערוכ אוהשכ ,יבא תא יתרכה תונומתה תחאבו

 התיבה יתכלה .םוי ותוא דובעל יתלוכי אלו יתיכבו יתקעצ .רעסנו םומה יתייה

 ארונה םוליצה תא וגישה ןכיה ,םתוא יתלאשו ןותעה תאצוהל בתכמ יתבתכו

 -וינל יתעסנ .קרויזוינב קבנריב תאצוהמ אב ירוקמה םוליצהש ,יל ונע םה .הזה

 ללח .יבא חצור ,יצאנ ידיילע םלוצש ,םוליצה תא ל"נה האצוההמ יתלביקו קרוי

 םוש יל היה אל .''ףייל,,ב הנומתה תא יתיארש רחאל ינוציק חרואב ונתשה

 להנמ לש הרשמ יתלביקו קרוירינל ונרזח .הווחה תא ונרכמו יתדובעב ןיינע

 ב"ב אריא וננב .1969 טסוגואב 23יב ןתחתה דוד רוכבה וננב .םידגבל תשרח תיב

 ונידלי תשולש לב .םידכנ 5 ונל שי .1975 ינויב פיב - יסננ ונתבו ,1972 ראוניב

 .ונתד ינב םע רשואב ,ונתחתה םלוכו ההובג הלכשה ילעב םה

 ריאהל שמשה הליחתה ,ילעו יתשא לע ורבעש לבסהו תונוסאה לכ ירחא

 ונרבע 1977 תנשב .תידוהי תרוסמב םיכנוחמ ונידכנ תא תוארל גונעת ;ונל

 רוכבה וננב .םיחונ םייח םילהנמ ונאו תואלמיגב וישכע ינא .הדירולפל ונינש

 םירג התחפשמו יסננו ותחפשמו אריא .ותחפשמ םע טקיטנוק ,לובמורטב רג

 .ונידכנ תאו ונידלי תא תוארל דואמ תובורק םיתעל םיעסונ ונא .הדירולפב

 לש הנש םירשע ירחא .בוש רקבל םיננכתמו םימעפ שולש ונרקיב לארשיב

 ,םילשוריב ''םשו די,,ל הז תעיבתכ רוסמל יתטלחה "ףייל,,ב הבתכה תעפוה

 .1050 רפסמב םשו די ןויכראב ןמוסמ הז ךמסמ .םיאבה תורודל ןורכז

 הבצמה דיל ,םילשוריב האושה ףתרמב (סקראמ .ה) יקצישזופ .ח.ה
 ןיא "האושה ףתרמ" ןיא יקצישזופ .ח.ה 9 הבאלמ ישודקל
 .עוואלמ ןופ םישודק יד רכזל הבצמ רעד ייב ,םילשורי

H.H. Pozshitsky (H. Marks) in the Holocaust Cellar in Jerusalem, by 

the memorial to the Mlawa martyrs. 
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 רענימישטוד לאומש

 ציוושיוא -- עוואלמ געוו-םירוסי רעד

 עוואלמ Pp ןפיולטנא רימ

 םישדח עכעלטע עטשרע יד -- גנולייצרעד ןיימ ןופ בייהנָא רעד
 לויוו ,סיזירק רעשימַאנָאקע רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .המחלמ רעד ראפ

 א ןכערבסיוא ראפ טלַאה סע IN ,ָאידַאר PK טרעהעג רדסכ טָאה ןעמ
 גנורעקלעפַאב יד .טסנרע זיא עגַאל יד זַא ,טליפעג טָאה רעדעי ; גירק

 -ייהנָא ,טפיוקעג טשינ ןבאה ייז .טלעג ONT ןטלַאהנייא ןביוהעגנָא טָאה
 PR .קיטסניד NK קיטיירפ ןדעי ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,קרַאמ ןופ קידנב
 .ןדירַאי עסיורג ןעוועג ךעלנייוועג ןענעז ,טינש ןכָאנ ,געטקראמ ייווצ יד
 טשינ טָאה ןעמ ,רעכַאװש ןרָאװעג זיא ,טייצ המחלמ-ברע רעד ןיא
 טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לדנַאה רעד .טפיוקעג
 .טלעג ןבעגסיוא

 טַאטשרַאװ PR ,ןענישַאמ-יינ ייב טעברַאעג PK ANT“ הפוקת רעד זיא
 זעוועג עשזנַארב רעד ןיא זיא ,טייצ רעד ןיא ןרָאי עלַא .אנהכ לקנַאי ןופ
 ,קנעדעג PK .ןלעטשּפָא ןביוהעגנַא PT טָאה רעטציא רָאנ NV וצ ךס ַא
 wo ,טשינ טײג סע !סיזירק א טליפ'מ , :ט'הנעטעג TANT םירחוס יוו
 "! טשינ טפיוק

 ראפ ןכַאוו ריפ א רָאנ .םישדח עכעלטע ןגיוצעג סע ךיז טָאה יוזא
 ךיז טאה ץלַא ,גנורעדנע עקיטלַאװעג א ןעמוקעגרָאפ זיא ,גירק םעד
 טלעג רעייז ןפרַאװסױרַא DWV ןבָאה םירעיופ יד .טיירדעגרעביא
 רָאי ַא ןופ וליפא הרוחס ןגעלעג זיא'ס ּוװ ,ךעלשיט יד ףיוא IX ,ױזַא
 -אטשעג ןענעז עכלעוו ,סרעדיינש יד ,טפיוקעגפַא ץלַא ייז ןבָאה ,קירוצ

 OID TOR“ ןעוו ,ןזיוה טימ רעגוצנָא טפיוקרַאפ ןבָאה ,קראמ ןפיוא ןענ
 -רָאנ ןיא ןבָאה ONT TORT .רעצריק רענייא ,רעגנעל ןעוועג זיא לברא

 ..סעטָאלז טלָאצַאב ייז רַאפ ןעמ טָאה ,סנשָארג טסָאקעג ןטייצ עלאמ
 ™ ,ןלעטשראפ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד ,ךאוו א NI ךָאװ א
 .לָאמ ןייא טימ ןענערב זבייהנַא טעוו רעייפ סאד

 טָאה'מ .ץענערג יד טקיטסעפרַאּפ רעמוז ןצנַאג א ןבָאה ןקאלַאּפ יד
 סנקלָאװ עצרַאווש re ,טליפעג ןוא WR טימ סאטיוא ןיהַא טריפעג
 ייב ןפָאלשעג PR ןיב ,ןכָארבעגסױא זיא גירק יד ןעוו .ךיז ןרעטנענרעד

 זעוועג זיא OST .טנַארפ PR ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש PR אנהכ לקנעי
 UST ןעמ .קיטכיל טוג ןיוש זיא סע ,גָאטרַאפ ,רעבמעטּפעס ןטשרע םעד
 זיא OST זַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןוא -- ןענַאלּפָארע טרעהעג
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 TR ייז ןופ ךס ַא ןעמוקעגנָא ןענעז לָאמ ןייא ףיוא .עשישטייד סיוועג

 .עכריק רעד ןבענ רעזייה יד ןזא קרַאמ םעד ןרידרַאבמָאב זביוהעגנַא

PRןעגנורּפשגפיוא ןיב  PDטפַאכעגפיורַא ,טעב  PT YAKץכעוטנָא , 
 יד ןשיווצ ,עכריק רעד םורַא ןענַאטשעג זיא רעטילימ .סַאג ןיא סיורא
 רעדָא ןאמרעבליז דיי רעד ןעוועג זיא ןברק רעטשרע רעד .רעזייה עסיורג

 סטכאנוצ-קיטיירפ ןצנַאג ַא .תונברק ךָאנ ןעוועג ןענעז'ס .גרעברעבליז

 .טָאטש יד טרידרַאבמָאב ןעמ טָאה
 טנוואדעג בָאה ךיא .ןענעוואד ןעגנאגעג ןעמ זיא ירפ רעד ןיא תבש

 ןקַאּפ ןסייהעג םידיסח יד ןבָאה ,ןיהַא קידנעמוק .לביטש רעדנַאסקעלַא ןיא
 ןעמונעג ןבָאה רימ .ןפיולטנַא ףרַאד'מ לייוו ,תבש pr וליפא ךעלקעפ יד
 ןענעז עמַאמ PI ןוא PK .ןפָאלעג ןוא טנָאקעג טָאה'מ סָאװ ךיז טימ
 .קינרוקס WNP ַא סריא טניווועג ONT ןטרָאד ,ווָאנַאכעשט ןייק קעווא

 לקנַאי .טרידרַאבמָאב אוואגעשטס ךיוא ןבָאה ןענַאלּפָארע עשישטייד יד
 רע ,ןזָאלרַאפ DX טלָאװעג טשינ בָאה PR ,רימ טימ ןעוועג זיא אנהכ
 בָאה PR .סרעילפ יד ןעמוקעגנָא ןענעז ןַאד .ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג זיא

 רעד ףיוא .קירב יד רעבירַא םלוע ןצנַאג םעד טימ Nd ןביוהעגנַא
 ןלָאז זגיוא עניימ סָאװ ,סעכלעזַא ןעזעג PR בָאה קירב טייז רעטייווצ

wr vw aynרועיש ַא ןָא ןשטנעמ עטעגרהעג ןגעלעג ןענעז'ס -- , 
 ןבָארגעגנײרַא ,דרע רעד ףיוא טגיילעג ךיז טָאה'מ .ןלייצפא םוצ טשינ
 קידנבייהפיוא רָאנ .םורַא PT טוט סע סָאװ ןעז I טשינ ידכ ,ּפָאק םעד
 Th .עקנָאל רעד ףיוא יק ךס א ןעזעג ךיא בָאה ,עדנוקעס ַא ּפָאק םעד

Tyיד ןופ זיא ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיב ךיא סָאװ ,םורַא טונימ  YOR 
 .עקידעבעל ַא ענייא ןייק ןבילבעג טשינ תומהב

 Th בָאה לטעטש םעד זיא .זנַאיצַאר זיב ,רעטייוו ןפָאלעג ןענעז רימ

 זעוועג זיא טָאטש PK .קיאנר ןעוועג JX זיא טרָאד .החפשמ טַאהעג
 -- טנַארפ ןופ קירוצ ןפָאלעג ןענעז עכלעוו ,רעטילימ שיליופ ךס ַא

 ךָאנ זיא לטעטש סאד .ןסע טכוזעג ןבָאה רימ .ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא
 ןשטנעמ JO ןעוועג ןענעז ןטפעשעג יד .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב טשינ
 טשינ TANT ,טנָארפ TD ענעפָאלטנַא ,ןטַאדלָאס יד ךיוא ,טפיוקעג ןבָאה

 ךיא .ןפָאלעג ןשטנעמ ןענעז ךָאד .טלָאצַאב ןוא טפיוקעג רָאנ ,טריבַאר
 ןוא ןעז טלָאװעג ,וואנאכעשט ךָאנ ,קירוצ ףיוא ןייג ןביוהעגנָא בָאה
 םעד ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז רימ .רעדורב א ןוא ןעמַאמ ןיימ ןפערט
 זענעז ANT .טרעטשעצ ,ךשוח זעוועג זיא טראד .עווָאגעשטס לטעטש
 .רעווַאלמ ךיוא ,ןשטנעמ טרָאד ןבילברַאפ

 ןוא טקיטכענעגרעביא ,ןעמאמ יד ןעזעג ,וואנאכעשט PX ןעמוקעגנָא
 ! "טעברא רעד וצ ,<o :לעפאב א ךיא רעה ,ירפ רעד ןיא קידנעײגסױרַא
 יד ףױא ןשטנעמ טּפַאכ'מ ,טָאטש PKR ןעוועג Tw ןענעז ןשטייד יד
 .ץַאלּפ ַא HNN טלמַאזעגפיונוצ ןוא טפאכעג MM ןבאה ךימ ךיוא .ןסָאג
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 -עגּפָא .טכַארבעג גָאטימ וליפא ,טעברַא TX סעפע ןבעגעג זדנוא ןבָאה ייז
WORTַא  TINAןכַאז ערעזדנוא ןעמונעג רימ ןבָאה טײרפַאב ןוא גָאט , 

 -- ןזעוועג זיא Sy ןיימ .עוואגעשטס PR קעווא ןוא לרופ א ןעגנודעג
 .עוואלמ ןייק קירוצ

 לטעטש ןיא קירוצ

 ,ןטפעשעג ערעייז ןענעפע טזומעג לעפַאב ןשטייד ןפיוא TANT ךס ַא

 -מורַא ךיז ןבָאה ןשטייד יד .לדנַאה רערעלוגער א ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 OXI PX טָאה'מ .טנַאקעג ןעמ טָאה ןעלדנַאה רעבָא ,קרַאמ PK טיירדעג
 -רַאעג ןבָאה ןעיירעקעב לייט x .לפָאטרַאק ךיוא ,טיורב גונעג טפיוקרַאפ

 רעוו .ןעוועג זיא ץלַא .קרַאמ ןפיוא ןעמוקעג ןענעז םירעיופ יד .טעב
 זעמוקעג קירוצ ןיב ךיא .גנורעטש ןָא טפיוקעג טָאה ,טלָאװעג טָאה'ס

mpעוואלמ , PR ANTטָאה יוזא .טקיאורַאב לסיב ַא טָאטש יד ןענופעג  
 זענישאמ-יינ יד ןופ תיבה-לעב ןיימ ךיוא .טייצ עסיוועג ַא ןטלַאהעגנָא
 ANN“ ןקילָאמַא רעזדנוא PR TON ןענעז רימ ןעוו .ןעמוקעג קירוצ זיא
 -אמ עטקיטראפעגסיוא עלַא .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ זיא ,טאטש

 ךיז ןבָאה רימ .טריבַארעצ ןעמ טאה ,ןזָאלעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעניש
 טייצ רעסיוועג א ךָאנ DR טַאטשרַאװ םעד ןלעטשפיוא קירוצ ןעמונעג
 .טפיוקרַאפ PK טעברַאעגסיוא סעפע

 "רעגניז , עטמירַאב יד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא עווַאלמ ןיא
 עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג טרעטשעצ ךס ַא זיא ייז ייב ךיוא .ןענישַאמ-יינ
 -ונעג סיורַא טפעשעג ןטנערברַאפ םעד ןופ ןבָאה ייז .ןעגנורידרַאבמָאב

 ץלַא ONT באה ךיא ,רימ WW ןעמוקעג ,טנָאקעג טָאה'מ רָאנ סָאװ ןעמ
 -רעביא ןענישאמ עטנערברַאפ יד ,טעברא רעד וצ ךיז ןעמונעג ,טפיוקעגפַא
 .ןענישַאמ עלַא ןעמונעגוצ רימ ייב ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא רָאנ .טכַאמעג
 ףיוא ןעמונעגוצ ןעמ UXT ןענישַאמ יד זַא ,טסווורעד ךיז באה ךיא
 זאמטוג םולש עשר םעד ןופ .סקיונ רַאסימָאק-זיירק ןופ לעפאב םעד
 .ןענישַאמ-יינ סיוא טעברַא ךיא IX WoT ךיז רע טָאה

 ןוא DX PD באה ךיא .טנאקעג טשינ רעירפ ךיא באה עשר םעד

 -עגמ א OX טימ ןבָאה וצ טאהעג ארומ ןוא טרעהעג רָאנ תועשר ןייז
 ריד ,רעקינאכעמ obs טסטעברַא וד, :טגערפעג לָאמַא טָאה רע .אשמו

INPריד לעוו ךיא ,טוג ןוא ליווו ןייז  Tayaרַאדנַאשז רעד ראפ טעברַא - 
 עירעמרַאדנַאשז יד טָאה טעברַא TX OND ONT ."ךאפ ןייד ייב עירעמ
 זיימ .ןצופסיוא יז ,ןישאמ-ביירש א לָאמַא ןטכירַאפ ?רימ רַאפ טַאהעג
 עסיוועג ַא טַאהעג ךיא באה ךָאד ,ןעוועג טשינ OST זיא טעטילַאיצעּפס
 ךיא בָאה םורַא ױזַא .ןלעטשפיונוצ ןוא ןעמענרעדנַאנופ ױזַא יוו גנונַא

 ךיז PX ANT טרָאד .עירעמרַאדנַאשז רעד טימ טּפַאשטנַאק ןסָאלשעג
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 -ינ יד ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה רַאסימָאק-זיירק רעד זַא ,טסגוורעד

 שטָאכ רימ לָאז רע ,ןטעב ןוא ןייג םיא וצ טלַאוועג INA PR .ןענישַאמ
 טשינ לָאז PR ,טגָאזעג טָאה אנהכ לקנאי רעבָא ,ןבעגּפָא ןענישַאמ לייט ַא

 .ןָאט וצ ייז טימ ןבָאה

 -ניז , יד .ןענישַאמ ןפיוק ליוו NK טסירק ַא PAR טמוק גָאט ןייא
 ANT PR Nya“ ,רעמיצ ןטייווצ א PK ןענַאטשעג ןענעז ןענישַאמ-"רעג

 ."טייצ סיקסוװָאטַאינָאּפ ןופ , ןישַאמ עשידָאמטלַא IX ןוועג זיא טַאטש
 רימ .םיא טלעפעג יז ,סיוא יז טריבורפ רע ,ןישַאמ יד םיא טזייוו ןעמ
 .טקידנערַאפ טשינ NI קסע רעד זיא טימרעד .זיירפ ַא טגָאזעג םיא ןבָאה
 ךיא ?;ןטרָאד ךיז טוט סָאװ -- רעמיצ ןטייווצ PR ןקעמשניירַא ליוו רע
 רע טגָאז PX טשינ םיא זָאל ןוא שזַארוק ןָא םענ ,ריט יד ךַאמרַאפ

 .טשינ ךיד ןעק ,PK :ךיא רעפטנע ."ןענעק ךימ טפראד ריא , :רימ וצ
ANTבָאה ךיא, "?המחלמ רעד רַאפ טפעשעג זייד ןעוועג זיא סָאװ ,רימ  

Va NP INDסָאװ, :ךיא גערפ ."סַאג רעוועשרַאוו רעד ףיוא ץלָאה-ןיק  
 INT ."גנַאגרעביא ןַאב X PA ןאמכַאוו ךיא ןיב טנייה , ."? טנייה וטסוט

PRןעמוקעג וטסיב ױזַא יוו, :םיא וצ  WWרע טגָאז ."?ןטסָאּפ ַאזַא : 
PK,גאז ."שטייד-סקלאפ א ןיב  PRםיא וצ : IX,טסיב וד  

 ךיילג יז טסנָאק ,ןישַאמ יד ןפיוק טשינ וטספרַאד ,שטיידיסקלַאפ א
 ךיא ,טלעג IS ןעמענ טשינ ליוו ךיא רָאנ ,ָאי, :רעפטנע ןייז "! ןעמענוצ
 סָאװ ןעמענ PRK דיי ןדעי וצ ןייגניירַא WP PR שטָאכ ,ןלָאצַאב ליוו
 וטסעוו רימ ייב , :ךיא גָאז !"טשינ רעדָא אי טײטשַאב רע יצ ,ליוו ךיא

 רָאנ ,ןעמענ ןעמוקעג טשינ ,kT PA PR :רע טרעפטנע "! ןעמענ טשינ
 ןישַאמ יד טסָאק ,ןלָאצַאב טסליוו וד ביוא , ."!ןלָאצַאב ליוו ךיא ,ןפיוק

 -אטשעג ןתמו-אשמ םעד Aya זיא אנהכ לקנאי ."ליפ ױזַא ןוא ליפ יוזא

 םיא ביג , :רימ וצ I ךיז טפור רע ןוא -- דחפ ןיא לסיב & ןוועג ,ןענ

 ייז ,חוכ טימ ביוא ןוא -- ןישַאמ יד טשינ ביג ךיא , ."ןישַאמ יד קעװַא
PR IX oNטנַאקַאב טסיב ביוא .עירעמראדנַאשז רעד רַאפ טעברַא  

 ."םיא וצ ןייג וצ הרירב יד רָאנ ריד טביילב ,סקיונ רַאסימָאק-זיירק ןטימ
 ..ןישַאמ יד טפיוקעג רעבָא ,טלָאצַאב טָאה רע לפיוו קיטכיוו טשינ

 -מַאַאב עשישטייד VOX טימ טנַאקַאב ךימ טָאה רַאסימָאק-זיירק רעד
 רעריפנָא טּפױה םעד ייב טעברַאעג בָאה PR .עירעמרַאדנַאשז PR עט

 ןעמ סָאװ ןכַאז ערשפ vw עלַא .עוואלמ PR ײצילַאּפ-םייהעג רעד ןופ

 ,60 רָאי א TD שטייד ַא .ָארויב ןייז וצ טרעהעג ןבָאה ,טּפַאכעג טָאה
ANAKןייז  DIBרע עשורמ-עשר ַארַאפ סָאװ טקרעמעג טשינ ןעמ טָאה  

 .ןדיי יד תורצ ןָאטעגנָא ,זיא

 טפרַאדַאב ONT רע ,בוטש PX wav םולש ייב ךיא ץיז לָאמניײא

 זעמעוו -- טּפַאכעג ןצימע טָאה'מ .ןטכירַאפ סעפע םיא ראפ לָאז ךיא

 -אשמ רעד רעבָא -- טשינ ךיא קנעדעג ,הריבע ןַא ראפ סָאװ רַאפ ןוא
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 רעד ןוא ןאמטוג םולש ןופ בוטש PR טריפעג ךיז טָאה םעד ןגעוו ןתמו

 ןּפַאכ טנַאקעג טשינ ןפוא םושב PT בָאה PN .טנעגַא- םייהעג רעטנַאמרעד

 .ןינע םעד וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ םגה ,ָאד ךיז טלדנַאה סָאװ ןיא
 -- ךָאנ וצרעד .רעגרע ןרָאװעג עגַָאל יד זיא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 ןליוק TX לּפָאטרַאק ןלעפסיוא ןביוהעגנָא טָאה סע .רעטניוו רערעווש ַא

 4-3 PR ןיב טסערפ עסיורג יד ןיא .ןעוועג אי זיא טיורב .ןצייה םוצ
 טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןליוק לסיב א ןעמוקַאב וצ ןפַָאלעג גָאט א לָאמ

 זיא ,ןעוועג טשינ ךָאנ זיא אטעג ONT םגה .ייר רעד ןיא ןייטש ן'העש
 ךיא .טכייל ױזַא ןעוועג טשינ ןסאג עטמיוצרַאפ יד ןופ ןייגסיורַא רעבָא

 ןיב ךיא .םוטעמוא יירפ ןייג וצ שינעביולרעד עלעיצעפס ַא טַאהעג באה

 ַא ,לסילש x ,לגנעווצ א : םילכ-טעברַא עניימ טימ ןעגנַאגעג לָאמ עלַא
 NOVI סאד שטָאכ ,טעפעשטעג טשינ רענייק טָאה ךימ .ל"גדא לרעמעה

 טשינ ןעמ טָאה DIST זופ ןײגסױרַא .רעיומ א רעטניה ןעוועג mw זיא
 .תורצ טאהעג רענעי טָאה ,טפאכעג טָאה ןעמ ןעמעוו NX ,טנאקעג

 ONT ,ןשטנעמ ןעגנָאהעג XRD עכלעזַא PR ןשטייד יד ןבאה רעטעפש

 .טכארבעגניירַא סעפע PR אטעג TD סיורא ןענעז

PXײצילַאּפ רעד ןיא לאמנייא םוק , PRMַאפ טפראדאב באה - 

 טסעוו AIK, IX ,גנוארד א ךיא רעה טשרעמוצ .ןישַאמ-ביירש א ןטכיר
 טסנרע ןעוועג זיא סאד יצ ."ּפָאק PR OND א וטסגירק ,ןכַאמ טשינ סע

 זיא OST .טצונַאב ייז ןבָאה ךארפש RIX IX ,טקַאפ א רָאנ ,סאפש א יצ
 טכעלש א עקַאט .קעווא ךיז ץעז'כ .ליוויצ ןיא ןָאטעגנָא שטייד א ןעוועג

 -נוא ךיז רעבַא ,טשינ PR ANT גנונַא youn ןייק -- ,טעברַא לקיטש
 ,םילכ רַאּפ א ןעמונעגסיורַא בָאה PX .ןכַאמ וצ טעברַא יד ןעמונעגרעט

 :גָאז א טיג ןוא םרַאדנַאשז ַא וצ טמוק ,ןטעברא טצעזעגקעווַא ךיז
 טכינ סאד טספראד .ענישַאמ יד ךאד טסכערבעצ וד ,עדוי רעטכולפרַאפ ,

 ,ךיא גָאז "? ןסַאלעגנייאניה ךיד טאה Ayn ,רעיה ןעד וטסמָאק יוו .ןכַאמ

 WANT רע .רַאסימָאק:זיירק ןרַאפ טעברַא PR לייוו ,רעהַא ןעמוקעג ןיב'כ

IXןישַאמ יד ךערב ךיא , PRןענאד ןופ סיורא לענש לָאזכ . ANTךיא  

iזיירק םוצ ךיילג ךיא ייג טשינ ןעוו ,קעווַא רימ ןופ טײג , :םיא - 
 -רעוו יד OX וצ גאז DX PRN רע VND טנעמַאמ םעד PX ,"רַאסימָאק

 יד ךערב PR טגָאז רע ,ןטײברַא טכינ ךימ טסַאל רעה רעזיד , :רעט

 ,יירשעג ַא ןבעגעג םיא ףיוא רע טָאה : "טופאק סָאד ךַאמ ךיא ,ענישאמ

 ןפָאלטנַא זיא ןוא ןסימשעגּפָא יו ןבילבעג זיא םרַאדנַאשז רעד זא
 .טכַאמעג ןישאמ יד בָאה ךיא :ךַאז רעד ןופ ףוס רעד

 -נאשז רעד ראפ טעברַא ךיא זא ,טסנוועג ןיוש ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג
 טעברא PR IX ,ןעוועג דשוח טשינ רענייק טָאה ךימ ANI ,עירעמרַאד

 טקישעג טָאה ,תעשרמ ַא ,בייוו סניילעגעוו זא ,לֶאפ א ןעוועג .ייז טימ

 -רַאדנַאשז רעד .רעקינאכעמ ַא PR ךיז טקיטיינ יז זַא ,דיי ַא רימ וצ
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 זוא םורַא DA א טימ ,עיליוו א ןעמונרַאפ טָאה ןיילעגעוו ףעש-עירעמ

 םוק PR .טעברַא-גנאווצ רעשידיי טימ ןראוועג טכַאמעג זיא ץלַא .םורא

 יז .ןענישַאמ עכעלטע ןטכיררַאפ ריא ONT PR יז טגָאז UPAR טרָאד

 ,ןענישאמ עלַא עזרעד PR PK ןרעמיצ יד ןופ םענייא ףיוא רימ טכַאמ

 טנפעעג TINT יײז זַא ,רימ טגָאז יז .ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה'מ סָאװ

 -- MYDS יד זיא יז ןוא ךעלדיימ עשישטייד רַאפ יירעדיינש א
TD TKלָאז ךיא ,ליוו יז .טשינ ענייא ,טיינ ענייא ןענישאמ עלא יד  

poxןעגנערב  PNגנונעדרָא . ANTריא ךיא : 

 ןטרָאד ןוא לעטשקרעוו ןיימ ןיא ןעגנערב ןישַאמ עדעי זומ ךיא --

 ,ןטכירַאפ

 ּפָאק א ןעמונעג רעבָא ,ןָאט טפרַאדַאב טשינ רשפא ONT ANT ךיא

 ןוא געט עכעלטע פאק םעד ןטלַאהעג .םייהַא קעװַא ןוא ןישאמ ַא ןופ
 סָאװ ,ָאטעג םעד ץוחמ ןייגוצסיורַא זייווסיוא TX ןעמוקַאב Joo םעד םיוא

 .ןסיורד Px ןעלדנַאה וצ לסיב א טייקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ טָאה
mw זיא ,לגומש ןטימ ןביױהעגנָא בָאה PX סָאװ ,טייצ רעד TX 

 יד ןוא ,רעייט רעייז ןעוועג זיא ָאטעג ןיא זייפש יד .ןסע וצ ּפַאנק ןעוועג
PR טעברַאעג טָאה סָאװ רענייא "רועדעי .רעקיליב ןעוועג זיא ןסיורד ןופ 

 ,ןסיורד  ONTקידנעמוק  PRןשטנעמ .ןעגנערבטימ סעּפע טריבורפ ,ָאטעג

 זיא ,טלעג טַאהעג טָאה סָאװ רעד .ןבעל ןטימ טלָאצַאב רַאפרעד ןבָאה

 .עשראוו ןייק קעווא  WKזוא שינעּפַאלקצרַאה סיורג טַאהעג באה ךיא
 ןיב ךעלנייוועג םגה .קערש  PRרעד טימ ,יירפ ןוא קנַארפ ןעגנאגעג

 עטאל  TDךיא .ןביוא  ANT-נַאשז א טָאה לאמנייא .ןטלַאהַאב טשינרַאג

 סיורא םענ ךיא "? גנוקיניישאב א טסאה , :טגערפ ןוא ןפָארטעג ךימ םרַאד

 זעוועג זיא יז ,טײדַאב יז סָאװ טסווועג טשינ בָאה ןוא זייווסיוא ןיימ

 וצ רע טגָאז .טניט ןצרַאװש טימ -- ערעדנַא ,טניט ןטיור טימ ןבירשעג
ND ? גנוקיניישַאב א Taya ריד לָאז ןיילעגעוו זַא ,וטסמוק יװ , :רימ 

 ןענאוו  WONT,טשינ רימ טסביולג וד ביוא , :ךיא גאז ?"ןעמוקַאב סאד
 -כרוד ןוא גנוקיניישאב יד ןבעגעג קירוצ רימ טָאה רע ."רימ טימ םוק
 ,טזָאלעג

 שוריג רעד

 -רַאפ ןעוועג זיא אטעג ONT .רערעווש ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה עגַאל יד

 ַא ןעמוקעגנַא זיא ,ןסָאלשעג ןרָאװעג זיא אטעג ONT רעדייא .טמיוצ

 רעטייווצ א ,ָאד טקיטכענעג רענייא טָאה .ןקישוצסיורַא זדנוא לעפַאב

 ןיא ןשטנעמ 20 א ןייז טנָאקעג ןבאה סע .ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ ,טרָאד

NXטָאה עוואלמ .טקישעגסיורא טָאה'מ -- ןעוועג זיא ףוס רעד .בוטש  

 .ךייר ןופ טקישעגסיורַא TINK ןעמ טָאה ,"ךייר ,wT םוצ טרעהעג
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 -ַאטשעגּפָא זיא'מ ,ןדיי יד ןעמונעגסיורַא ןעמ טָאה טכַאנ ַא רענייא ןיא
 -קעווַא ןוא סָאטױא YAN טקַאפעגפיורַא ךָאנרעד ,ירפ רעד ןיא זיב ןענ
 ,ןשטנעמ סױרַא טמענ ןעמ זַא ,סנטייוו רעד ןופ ןעזעג ASM ךיא .טריפעג
 ךס ַא טָאה ןײלעגעװ .טייג ָאד סָאװ ןיא טּפַאכעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 רָאנ יוו ,עיצקעטָארּפ ןייז טצונעגסיוא טָאה רענייא רעדעי .טזָאלעגרעביא
 -טראפ ןייק ןעמוקעגנָא עטקישרַאּפ ךָאנ טימ ןיב ךיא .טנָאקעג ONT רע
 ןרעטלע ענייז om לֶאטסירק דוד זיא טלָאמעד .טנגעג רענילבול ןיא ,וועש
 -נײרַא טכַאנייב TINK ONT ןעמ .לטעטש ןיילק ַא ,שטירזעמ ךָאנ קעװַא
 טפַאשגנע סיורג PX ןוא רעזייה עכעלטע ןיא ,גנומיוצרַאפ א PX טריפעג
 .שיטירק ץנַאג זעוועג זיא עגַאל יד .יורטש סעפוק ףיוא טגיילעגקעווא
 עסיורג .טנָאקעג טָאה'מ סָאװ ץלַא ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה ןשטנעמ
 ךיז טימ טַאהעג ךָאנ בָאה ךיא .טביולרעד טשינ ןשטייד יד ןבָאה קעּפ
 טימ סעפע טאהעג ךיוא טָאה ה"ע עמַאמ ןיימ .טנווייל עסייוו לקיטש ַא

 .טפיוקרַאפ סָאד ןבָאה רימ .ךיז
 ןעמַאזוצ ןעיורפ PK רענעמ ,דרע רעד ANN ןפָאלשעג ןענעז רימ

 [ND ON ןעוועג זיא יורטש ONT ,ןכארקעג זדנוא רעביא ןענעז זייל יד
 .ןגילנייא טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ ,ןירוא

 ,ןטָארד יד ךרוד טגָאזעג ןוא ןעמוקעג רענייא זיא ,ירפ רעד ןיא לָאמַא

IXןעמ טבעל ןטרָאד סָאװ ,לטעטש ַא ןַארַאפ זיא זענַאד ןופ טייוו טשינ  
 .קעווַא ףיול ןוא סיפ יד ,לאומש ,םענ , :רימ וצ טגָאז רע .ןשטנעמ יוו ךָאנ
 ןָאק'מ ,ןגָאװ א אד ןאראפ .ןעמוקכַאנ טעוו יז ,ןעמַאמ יד רעביא אד זאל
 ףױרַא ,סױרַא ןיב ךיא ."טקידיילרעד ןוא -- סעפע טסָאק סע ,ןרָאפוצ
 טנפעעג ANT PR .וועשטרַאּפ זיא ןעמוקעגנָא םולשב PX DY ַא ףיוא
 יד רעבָא ,ןשטייד יד ןעוועג ןענעז לטעטש םעד זיא ךיוא : ןגיוא עניימ
 רימ טָאה ןעמ .קירוצ רָאי 100 טימ דו טבעלעג UIST ןבָאה ןשטנעמ
 דרָאב רענייש א טימ דיי א .ןשטנעמ ערעטלע ,ענייפ ייב טריטרַאווקנייא
 טלאוו'ס יוו ,"יתעושי רוצ זועמ,, ןעגנוזעג ןוא טכיל-הכונח ןדנוצעג טָאה
 ,ןטנוא זעוועג זיא ךיק יד .ריבג א דיי א ,סיוא טעז .ןעשעג טשינרַאג
 mw ץלַא .ּפערט טימ TYTN ,ןביוא -- ןרעמיצ-ףאלש יד ןוא

 טשינ םגה ,ןעוועג זיא ןסע .המחלמ רעד ראפ יוו טרילבעמ ,טכאמעג

 .ליפ וצ

 בָאה ךיא ןכלעוו ,גרעבשרעה ןועמש ?apy | טגערפעג באה ךיא

 טימ NT טבעל'ר IX AY טגָאז ?ןֶאט אד Isp ךיא ONT ,ןפָארטעג טרָאד

 ןרָאפעג זיא יז ,רעטכָאט ענעסקַאוורעד א טָאה רע ;החפשמ רעצנַאג רעד

 .טבעלעג רע טָאה םעד ןופ ןוא --- טלדנַאהעג ,קירוצ TX PIR YWARN ןופ

 .רעדניק 6°7 טַאהעג ONT רע

 רָאנ .רימ וצ טכַארבעג ןעמַאמ ןיימ ךיוא PR ANT ,טייצ רעד טימ

WKא ןעמוקעגנָא זיא'ס .שיטירק ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טָאה אד  WA 
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 טָאה ןעמ .רעטכַאט סגרעבשרעה םיא UNA טכארבעג .עווַאלמ אטעג ןופ
 -עגנָא ANT ךיא ךיוא .עוואלמ ןייק קירוצ ןעמוק ןדיי זַא ,טסגוורעד ךיז
 ןופ הרבח ַא ןעמונעגפיונוצ באה PR .ןרָאפקירוצ ןגעוו ןטכַארט ןביוה
 ,טַאהעג ןעמ טָאה טלעג .רעדניק עכעלטע NK רענעמ ייווצ ,רעבייוו ףלע
 TX טכַאנ עצנַאג א ןרָאפעג זיא'מ .ןדיי-טשינ יוו ןרָאפעג רימ ןענעז
 זעמונעג ,ףרָאד א PX PAN ןענעז רימ .עשרַאוו רַאפ ןעמוקעגנָא םולשב
 ןוא רעדלעפ ךרוד ןגעוורעטניה עלַא טסּוװעג טָאה סָאװ ,יוג א רעריפ ַא
 זיא לֶאמנייא ANS סיורג PX ,טכענ יד ןיא ןעגנַאגעג זיא'מ .רעדלעוו
 Nk רעריפ רעד ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ,עלָאדָאטס ַא ןיא ןגעלעג ןעמ

 רימ ןענעז .טרסמעג טָאה ןעמ -- סױרַא לענש ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעג
 טימ טפרַאדַאב טָאה'מ ןכלעוו ףיוא ,ךייט ַא ןעוועג זיא רעטייוו .ןפאלטנא
 רימ .ןלורטַאּפ ןעוועג ןענעז רעסַאװ ןפיוא ךיוא .ןרָאפכרודַא ךעלפיש
 DST ,רעיופ ַא וצ POX ,טייז רערעדנַא רעד ANN םולשב ךרודַא ןענעז
 ןייק גנוטכיר רעד זיא ןרָאפעג ןוא ןגָאװ א ןעגנודעג זדנוא רֶאפ טָאה

 .עוואלמ

 עוואלמ PN רעקינַאכעמ קירוצ

whךיא  PRK PORK POךיז ייב זעוועג ןיוש עמַאמ ןיימ זיא ,טָאטש  

 רוסמ רעד ןיירַא םוק א טיג ,רעריזירפ םווצ PYNK ןיב ךיא .בוטש ןיא

 וטסיב AW ? ןעמונעג ךיז WONT AN ןופ ,אה , :ךימ טעזרעד ןוא ןאמטוג
 טציא PI PR ,ָאיי "?ןעמוקעג טציא טסיב ?טייצ עצנַאג יד ןעוועג

 !ןָאט טשינרָאג ריד לעוו'כ ,ארומ ןייק טשינ ,ANT :רע טגָאז "! ןעמוקעג

 -ימָאק-זיירק רעד !ןעניפעג טשינ ךיד ןָאק ןוא םישדח ןיוש ךיד ךוז ךיא

 ."לָאמ עבעלטע טגערפעג ריד ףיוא ךיז טָאה ראס

 pny PINK גנוקינישאב עבלעז יד ןעמוקַאב עקַאט באה ךיא

 ,טאהעג טשינ רעמ ךיא ANT טַאטשרַאװ םעד .טעברַא רעד וצ ןעמונעג

 עלַא טימ ןעמונעגוצ רימ םיא טָאה'מ ,ָאטעג רעד ץוחמ ןעוועג זיא רע

 רעטייוו ןוא ךיז טימ טַאהעג PR באה םילכ-סטעברא Som א .םילכ

 .ןטעברַא ןעמונעג
 טשינ Tw זיא Toy xa יוו רעטיב ןעוועג עגַאל יד זיא ָאטעג ןיא

 -עב יד .טיורב לקיטש א רעביא ןגָאלש טגעלפעג ךיז טָאה ןעמ .ןעוועג

 -רַאפ ןייטשפיוא טפרַאדַאב טָאה םלוע רעד רעבָא ,טעברַאעג טָאה יירעק
JO X ANDאטשעג ןהעש ךס א זיא ןעמ שטאכ ,טיורב ןָא ןבילבעג ןענעז - 

 X .ןטייקנַארק ןוא סעימעדיפע ןביוהעגנא ךיז ןבָאה סע .ייר רעד ןיא ןענ

 ןָאטעג טָאה יז -- גרעבנעזָאר עדניה עקרעשוקא יד ןפלָאהעג טָאה ךס

ONTגָאט ַא ןעוועג טשינ זיא'ס .טנָאקעג טָאה יז רָאנ  ISןשטנעמ .תונברק  

 ,טייצ יד ךיז זָאמרעד ךיא .ןטייקנארק ענעדיישרַאפ MD ןברָאטשעג ןענעז
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 וצ ONT ןעמ .סעקַארוב ןופ רעטעלב ןבָאה טלָאװעג ןבָאה ןשטנעמ ןעוו

 ןעמ UXT OST -- ןטעלטָאק טכַאמעג ןוא לבאנק Som א ןבעגעגוצ ייז
 .ןסעגעג

 ,םירופ ןעוועג ןַאד זיא'ס .וועשטראפ PR ןבראטשעג זיא אנהּכ לקנאי

 .לטעטש םעד ןופ קעװַא PA PR רעדייא ,ןעוועג רבוק םיא באה ךיא

 יורפ TT .טעב ןופ ןענאטשעגפיוא טשינ ןיוש ןוא ןראוועג קנַארק זיא רע
 טכעלש TIX טכַאמעג ךיז טָאה'ס ןעוו .עוואלמ ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא
 טייצ רעד PX .ןברָאטשעג ןוא ןראוועג קנַארק יז ךיוא זיא ,אטעג ןיא

 TR אד קירוצ ןיב ךיא IX ,טסווורעד pr קַאלַאּפ רעטנַאקַאב ַא טָאה

 -וקניירַא טגעלפ ןוא רעקינַאכעמ א ראפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .אטעג
 רע .ןענישאמ-יינ DX ייב טפיוקעג JAN ,טַאטשרַאו סאנהכ PR ןעמ

 ענייז טַאהעג ןיוש רָאנ ,גנונַא Mp טאהעג טשינ קינאכעמ זיא טָאה
 PR זדנוא וצ ייז טגנערבעג ,ןענישאמ-יינ טפיוקעגפַא טָאה רע .םינוק

 ,ןטעבעג ךימ טָאה רע .טפיוקרַאפ רעטייוו PK טכיררַאפ ייז ,טַאטשרַאוװ
 ,ָאטעג TD סױרַא גָאט ןדעי ןיב'כ יוו ױזַא .ןטעברַא םיא ייב לָאז ךיא
 ,טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ןטרָאד טכירַאפ ,םיא וצ PAN קעװַא PR ןיב
 טָאה רע .טײצ טַאהעג ANT ךיא לפיו ,ןענישַאמ ייווצ רעדָא ענייא

 טשינ רימ טָאה DMX ױזַא .ןסע םייהא טכַארבעג ANT ךיא ןוא טלָאצַאב

 .לפָאטרַאק טכַארבעג רימ טָאה רעבלעז רעד .טיורב ןייק טלעפעג

 רענייא ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא ײצילַאּפ רעשידיי רעד רעביא

 השמ TDS תונורכז יד רעטייוו (yt .טַאקילַאּפ ,עירעמרַאדנאשז רעד ןופ
 םייב ןענַאטשעג זיא רע .(רעכערבראפסגירק םעד ןגעק תודע רעד ,סלפ

 TOR רע .ךיז טימ PAN סעפע טגָארט סע AYN ,טקוקעג ןוא רעיוט- אטעג

UNAטרידיווער טשינ , ANDעשידיי יד .ןכוז וצ זטנַאיצילַאּפ יד ןליופאב  

 .טנָאקעג ןבָאה ייז רָאנ יוו ,טקוקעגקעווא ,ךעלנייוועג ,ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ

 ןיא ךיז טָאה .ַא לקסאח .ןזָאלכרוד טנָאקעג ייז ןבָאה ןעמעלַא טשינ רעבָא

 NIX ןגָאלשעג ןקעטש זטימ -- ןפוא ןטסלַאטורב ןפיוא טנכייצעגסיוא םעד

 לָאז PR ,טעפעשטעג רימ וצ ךיז טָאה רע .סטכער ףיוא ןוא סקניל
 ףיוא DK רעיוט .OM ןענַאטשעג זיא עמַאמ ןיימ .בָאה ךיא סָאװ ןזייוו

 ,טלעפַאב .ַא לקסאח .ןזייוו טלָאװעג טשינ םיא באה ךיא .טרַאװעג רימ

 .ךרודא ךיא זיב ךָאד TART ןוא טייז רעד ןיא ןלעטש ךיז לָאז ךיא
 טּפַאכעג טָאה ןעמ .סעיצקא יד ןביוהעגנא ךיז זבאה טייצ רעד טימ

 א ,לפָאטרַאק עכעלטע ןעגנערבניירא טלאוועג טאה סָאװ דיי ַא

 ןשטייד יד ייז ןבָאה ,שרעדנַא סעפע -- רעטירד א ,ןוה א -- רעטייווצ
 ןיא ,סַאג ןטימ PR ןעגנַאהעגפיוא יירד עלַא ןוא טפשמ א טכַאמעג

 .ָאטעג
 סױרַא זיא גָאט ןדעי ; תורצ עיינ ךיז טימ טגנערבעג טָאה גָאט רעדעי

 רעעזפיוא סלַא .ק היעש טמיטשאב ןבָאה ןשטייד יד .לעפַאב רעיינ א
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 ןענעז .טעברַא רעד וצ ןייג טפרַאדַאב TANT סָאװ ,ןשטנעמ יד רעביא
 .ק היעש IX ,ןגָאז טשינ ןָאק ךיא .ןלַאפ ענעדישראפ ןעוועג
 ךיוא ,ןָאט וצ טאהעג טשינ םיא טימ בָאה ךיא ,רעטכעלש א ןעוועג זיא

 ןענעז סע ,ןקידלושַאב טשינ רעבָא ייז pn .ט המלש טימ טשינ

 רעד וצ ןייג טלָאװעג טשינ TANT סָאװ ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןעוועג ךאד

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה ייצילאפ יד PX ןפָאלטנַא ןענעז ONT ,טעברַא

 סָאװ ,רעטעברַא לֶאצ יד ךעלגעט-גַאט ןלעטשנעמַאזוצ עבַאגפיוא עטבייל

 רענייא ןעוועג זיא ײצילָאּפ רעד WY .טרעדַאפעג ןבָאה ןשטייד יד

 ענעדיישרַאפ טימ טנכייצעגסיוא Pr טָאה סָאװ ,לעקנערפ בייל לאומש

 זיא OND ,טכַאנ א ןיא : לאפ RIN זעוועג זיא רימ טימ ךיוא .ןכאז עטוג

 טאהעג טשינ ANT ךיא ;ןפָארטעג ךימ רע טָאה ,ןייג וצ ןטָאברַאפ ןעוועג

 .םייהַא טריפעגוצ ןוא ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה רע .שינעביולרעד ןייק

 UXT ןעמ IX ORB ַא ןעוועג זיא סעיצקַא ענעדישרַאפ יד ןשיווצ
 טָאה -- זעוו רַאפ PX סָאװ AND .סעקינבורע סלַא ןַאמ 350 טפאכעג

 ןשטייד יד ןלעוו ,350 יד ןופ IN ,טסעומשעג טָאה'מ .טסּוװעג טשינ רענייק
 רַאפ ןענַאטשעג ןענעז קיצפופ IX ,ןעוועג זיא ףוס רעד .קיצפופ ןסישרעד
 יד JANT ןטרָאד .סאג רעקצָאלּפ רעד ףיוא שזַארַאג א PX "טפשמ, ַא

 ,יורפ א Wa וצ טמוק לאמנייא .געט עכעלטע טרַאּפשרַאפ ייז ןשטייד
ONTדניק ןיילק ַא טַאהעג טָאה יז .עטריטסערַא יד ןשיווצ זיא ןַאמ ריא . 

 יז טעב ,זיוה ןיא ןיילעגעוו וצ םוק ךיא זַא ,טסווועג טָאה יז יוו יוזא
 ,טגָאזעג ריא ךיא באה .ןעיירפאב ןאמ ריא לָאז ןעמ ,םיא טימ ןדער לָאז'כ

RIX INךאז  IXDןשטייד יד ךָאד טנעק ריא , .ןָאט טשינ ךיא , INןעמ  

 ךיא .ןצעזניירַא ןוא ןטייוצ א ןפאכ ייז ןלעוו ,ןזַאלסיורַא םענייא טעוו
 םיא טימ טשינ ןיב'כ לייוו ,ןדער וצ סעכלעזַא ןגעוו םיא טימ ארומ באה

TIXטנעָאנ ". 
 בָאה ךעלנעזרעפ PR .ןסיש ייז טעוו'מ IX ,ָאטעג PX טדערעג טָאה'מ

 טגָאיעגסױרַא טלָאמעד ןבָאה ןשטייד יד .עידעגַארט NIX טכַאמעגטימ ןיוש

 יד יוו ,ןעזוצ ןוא ow טזומעג ןבָאה עלַא ,ץַאלּפ א ףיוא ןשטנעמ יד
 טכאמעגּפָא PT ייב ANT PR .ןדיי יירד ןעגנַאהעגפיוא ןבָאה ןשטייד

 בָאה ,ןיילעגעוו ייב ןעוועג ןיב ךיא תעב .עיצקַא רעד ייב ןייז וצ טשינ
 ןיא טעברַא ףיוא ריא וצ ןלעטשַאב ךימ לָאז יז ,יורפ ןייז ןטעבעג ךיא

 יז ,ָאי :ןעוועג זיא רעפטנע ריא XS טמוק עיצקַא יד זעוו ,גָאט םעד

 .ןַאמ ריא ייב ןגערפ [AN ,ןכאמ סע טעוו

 ןשטייד יד WN ,יד ןופ ענייא .ןעוועג ןענעז סעיצקַא ערעדנַא ךָאנ
 ןגנערטש א טכַאמעג MT ןבָאה רעירפ .טארנעדוי םעד ןעמונעגסיורַא ןבָאה

 ןטפעשעג עשלַאפ טכאמ WN IX ,ןענופעגסיוא PR ָאטעג זיא ךוזַאב
 טָאה ,ָאטעג ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זעוועג זיא טַארנעדוי רעד יװ יוזא

 ַא סדלַאגמיוב -- ייז ןשיווצ ,ןטסיצילאפ עשידיי עכעלטע טריטסערַא ןעמ
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oprטָאה ,קנארק זעוועג זיא רע .ןעגנָאהעג ןעמ טָאה טסיצילַאּפ םעד  
 -נָאהעג םיא ןוא ןגָאװ א ףיוא ןריפ וצ טכַארבעג טייהרעקנארק םיא ןעמ
 ייוצ טלעטשעגקעווַא TANT ןשטייד יד .ןַאמ 17 א ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןעג

 -רעזייא ןַא -- סעפולס יד רעביא ,רעיוט ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ,סעפולס
 יד .ןצעביז יד ןעגנָאהעגפױא ןשטייד יד ןבָאה ליז ףיוא ןוא עניש ענ

 Dx ןסייהעג ,לגניי ןיילק KX סרעטלַא קיציא ןעמונעג ןבָאה סרעקנעה
 רעזדלעה יד ףיוא סעילטעפ יד ןגיילראפ DR עניש רעד ףיוא ןכירקפיורַא

npןיוש זיא ,10 רָאי א ןופ רשפא ,ןיילא לגניי סָאד .תונברק יד  JAX 

 .טיוט-בלַאה ןעוועג
 רַאפ ןכאז-טסנוק ץלָאה ןופ טצינשעג אטעג ןיא טָאה רעטלַא קיציא

 .עירעמרַאדנַאשז רעד DPX עטנַאקַאב עניי טַאהעג טָאה רע .ןשטייד יד
 -ינש רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז רעדניק ענייז טימ רע טָאה טכענ ןוא געט

 ַא וליפא ןעוועג .טעפעשטעג טשינ םיא ןשטייד יד ןבָאה ראפרעד ,יירעצ
 -רעד א םעד ףיוא טַאהעג ןוא דרָאב ַא ןגָארטעג טָאה רע ONT ,טייצ

 .שינעביול
 : דליב אזא טניווועגייב בָאה ךיא
 MVD TN ,טגָאזעג ךיא ANT ,רימ וצ ןעמוקעג זיא םראדנאשז א

 ,ּפָארַא ייג ךיא IX ,םיא וצ ךיא גאז ."ָאד טסייטש , :רע טגָאז .סיורא ךיילג
 ךיא לייוו ,ןעמענסיורַא טשינ עמַאמ יד לָאז'מ ,ןטעב טלָאװעג בָאה ךיא
 17 יד ןעגנָאהעג טָאה'מ תעב .ּפָארַא ךיא pa ךָאד .ןיילעגעוו ייב טעברַא
 סניטשרוב ךיוא .ןקוק טזומעג ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןענַאטשעג ןענעז ,ןַאמ
 זיא OX ןבענ .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ
 רעד רעבָא ,קיאור ןייז לָאז רע ,טכאוועג ןוא םרַאדנַאשז ַא ןענַאטשעג
 ;עידעגַארט יד קידנעעזוצ ,קיטליגכיילג ןייז טנָאקעג טשינ טָאה רעטָאפ

 טימ טָאה םרַאדנאשז רעד .טוט רע סָאװ טסווועג וליפַא טשינ טָאה רע
 TN ץעז ַא לָאמַאכָאנ ןוא OMT רעד PX ץעז ַא ןבעגעג ox עפלַאק רעד
 םרַאדנַאשז רעד .דרע רעד ףיוא ןלַאפעגקעװַא זיא דיי רעד .טנַאה רעד

 ,ןפָאלעגוצ רעצימע ךָאנ ןוא PR PD .ןייטשוצפיוא ןליופַאב ON טָאה
 ןייז טימ סָאװ טליפעג טשינ טָאה דיי רעד .טלעטשעגפיוא OX טָאה'מ
 טָאה'מ ONT ,םעד ןופ קיטייוו םעד טליפעג ANI טָאה רע ,ןעשעג זיא טנַאה

 -עזקע רעד ייב זייטש טזומעג ךיוא טָאה יורפ ןייז .ןעגנאהעג ןוז ןייז

 ךָאנ ןוא רעטומ סרעקסוטלופ השמ .טקידנעעג ךיז טָאה עיצקַא יד .עיצוק

 ןקַאבעג טָאה יז NYA טּפַאכעג עיצקַא רעד ייב UNIT עכלעוו ,יורפ ןייא

 ןעמ טָאה לָאמסָאד ךיוא .ןסָאשעג ןעמ טָאה -- בוטש ןיא ריא ייב טיורב
 DIN םעד ףיוא ןעניוווצייב רעביטש יד ןופ ןעמונעגסיורַא ןשטנעמ עלַא

 .ןסָאשעג ןעיורפ יד טָאה'מ וו
pa prעמַאמ ןיימ ּווו ,זיוה םוצ ןפָאלעג  USTטלָאװעג ,טניווועג  

 טּפַאכעג ךימ טָאה געוו ןפיוא .םייה רעד ןיא קירוצ ןיוש זיא יז יצ ןעז
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 םרַאדנַאשז ןטייווצ ַא עז ךיא .ןייגטימ םיא טימ ןליופַאב ןוא םרַאדנַאשז ַא

 בורג ַא ןבָארג זדנוא ייז ןסייה ,טרָא םוצ קידנעמוקוצ .עטּפַאכעג ךָאנ טימ

 רבוק ייז ןבָאה רימ .ןעיורפ יירד יד ןייז רבוק ןלָאז רימ ןלעפַאב ןוא

 .עמַאמ ןיימ ןפארטעג בָאה'כ ּוװ WOMAN קירוצ ןפָאלעג PID ןוא ןעוועג

 רעדורב ןטימ עמַאמ יד ןעוועטַאר טלַאוועג

 ןשטנעמ טּפַאכעג ONT ןעמ ןעוו ,סעיצקעלעס יד תעב לָאמ סעדעי
 .ןטנעמַאמ עכעלרעדיוש ןעוועג ןענעז ,ץיוושיוא ןייק טקישעג ייז ןוא

 עבעלטע ךָאנ טימ ןעמונעג יז ןעמ ONT ,עמַאמ ןיימ ןעגנַאגעג זיא לָאמניײא
 טעמכ ANDO NAW א PX טריסַאּפ טָאה סאד .טקישעגקעווא ייז ןוא ןשטנעמ

TRSןרידיווקיל  OTיירפ ןייג וצ טכער ַא טאהעג באה ךיא .ָאטעג . 
 םעד PK זיא עמאמ ןיימ ךיוא IX ,םיא ANT PR ןרעזייל וצ ךיא ייג
 םורַא .רַאסימָאק-זיירק םעד ןטעב PR MY ךימ רע טסייה .טרָאּפסנַארט
 םיא וצ ןיב ,טסיירד ךיא רעוו ךָאד ,עירעמרַאדנַאשז יד ןענַאטשעג ןענעז
 .עטריטרַאּפסנַארט יד ןשיווצ זיא רעטומ ןיימ TX ,טגָאזעג TK ןעגנַאגעגוצ
 SY טגָאז .ןטרָאד טייטש יז זא ,םיא ךיא זייוו "? יז זיא ,I :רע טגערפ
 ,ריא ףיוא INNIS ,ןפורעגוצ ןעמעוו ONT רע ."םייה א ןעמענ יז טסנָאק,

 ."ןעיירפַאב יז ןעמ לָאז ,רעקינַאכעמ םעד PD רעטומ יד זיא יז, זַא
 ןשטנעמ יד טריפעגסיורַא ןשטייד יד ןבָאה ,סעיצקַא ערעדנַא ייב

OAKייז טלעטשעגסיוא ,ָאטעג  MRDךיוא ןוא -- ,טַארטסיגַאמ  OST 
 ,סַאג px ןפָאלעג לענש PR ןיב .ייז ןשיווצ ןעוועג עמַאמ ןיימ זיא לָאמ

 PR ןענאטשעג ןענעז רעצימע ךָאנ PR ָאלגעצ Ay .ןרעזייל וצ רעדווו
wnרעזייל טגָאז .ךיז ןשיווצ טדערעג ןוא קרַאמ  Iסָאװ , :רימ  IND 

 -יא .ןיילעגעוו וצ רעדָא רַאסימָאק:זיירק DI לָאמַאכָאנ ייג ?ןָאט ךיא
 ."רעהא ןעמוק דלַאב ןפרַאד ייז ,סנקירעב

 רע .גנוקידלושטנַא טעב ןוא ייז וצ וצ ייג PR TS עקַאט ןעמוק ייז
 ןכַאמ ןיוש טעוו רע "?רעדיוו Tw וטסליוו סָאװ, :יירשעג א טיג
 רע ,ןרעזייל ןטעבעג באה ךיא .טקישעג קירוצ זרעוו לָאז רעטומ ןיימ זַא

 ןעוועג רעטומ ןיימ זיא ןטרָאד ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא ןייג רימ טימ לָאז
 .יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא יז טָאה ןעמ .ןסָאלשרַאפ

INןייז טרָאטעג טינ רענייק טָאה ,טנעמוקַאד א  PXורב ןיימ .אטעג - 
 ןיא ךיוא טָאה טַארנעדוי רעד .זייווסיוא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעד
 ,ריפאפ א IN טּפַאכעג טָאה'מ סָאװ םעד רעבָא .ןפלָאהעג ןינע םעד
 זיא ָאטעג סאד IND ,סַאג ןיא סױרַא ןיב ךיא .רעטיב ןעוועג עקַאט זיא
 -מורַא ןבָאה ןטידנַאב יד .ןעזעג ןעמ ONT טנוה ַא רָאנ .קידייל ןעוועג
 גוו ,טרָא ןַא וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא .ןטייז עלַא ןופ ןסַאג יד טלגנירעג
 .ןטסיצילַאּפ ןופ AUN א -- MT םורַא .ןַאמ 50 א ךרעל ןענַאטשעג ןענעז'ס
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 ND רענייא ,רעטנענ ייג ךיא .רעדורב ןיימ ןעוועג WK זיא 50 יד ןשיווצ

 וצ טגָאז רעדורב ןיימ יו רעה ךיא רָאנ .וצ טשינ ךימ טזָאל ךַאוו רעד

 רע .טּפַאכעג טשינ DX ןעמ טלָאװ ,בוטש PK ןייז טלָאװ רע זעוו ,רימ

 ןפיוא ףױרַא ןענעז ןשטייד יד .םעדיוב ןפיוא ןטלַאהַאב ןעוועג רעבָא זיא

 טנגעגַאב PX באה AVY ןפיוא ?ןעמ טוט סָאװ .טּפַאכעג OK PX םעדיוב

 ,רעסָאלש ,יעה , :יירשעג א רימ וצ רע טיג ,ײצילָאּפ רעד ןופ טפיוה םער
ONTרעיה וטסכַאמ ?" ANTרעדורב ןיימ טאה ןעמ,  :ןיילעגעוו וצ ךיא  

 רע וו ,ןָא םיא זיוו ךיא .רע טגערפ "?רע זיא ּוװ , ."ןטלאהרַאפ

 .םייה א טקישעג רעדורב ןיימ טָאה'מ .טייטש

 ָאטעג סאד ןבָאה ייז .סיורַא טנָאקעג טשינ ךיא ךיוא באה אטעג ןופ

 ןסע וצ .ןייגוצסיורַא שינעביולרעד ןייק רעמ ןבעגעג טשינ ,ןסָאלשרַאפ

ANTטאהעג ךָאנ ךיא  Wwסַאּפָאז א ךָאנ ,ךעלסיב  TDןבָאה רימ .רעירפ  

 ןבָאה רימ ,ץיוושיוא ןייק ןריטרָאּפסנַארט זדנוא טעוו'מ זא ,טסּוװעג

hwעקינייא טַאהעג  MYעכלעוו ןקַאלַאּפ .טײטַאב ץיוושיוא סָאװ  

 DPM ןבירשעג ןבָאה ,ץיוושיוא PR טריטסערַא שיטילָאּפ ןעוועג ןענעז
 סע זא ,ןעמ טָאה טסווועג .ךיז טוט ןטרָאד סאוו טלייצרעד סעפע ןוא

 .םוניהג טימ ןָאט וצ סעּפע טָאה

 ןכָאװ PNY טימ טריפעגסיורַא ןעמ טָאה טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד

 -מעווַאנ זטס20 םעד טריטרָאּפסנַארט ןעמ טָאה זדנוא .זדנוא ראפ רעירפ
 -נײרַא טָאטש PX ןעמ טָאה ,טקישעגסױרַא זדנוא ONAN i .1942 רעב

 YOR יד ָאטעג רעװַאלמ PR ןענעז ןבילבעג .עוואקַאמ ןופ ןדיי טריפעג

 -סנַארט ןטייווצ ןטימ קעווא ןיב ,טגָאזעג יוו ,ךיא ."ןשטנעמ-עיצקעטארפ ,

 זיא טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד PR .ןביילב רעמ טלָאװעג טשינ ,טרָאּפ

WKזסיוועג א .ןעיורפ עטנַאקַאב ךס ַא ךָאנ ןוא ,ה"ע עמאמ ןיימ ןעוועג  

 TX ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,ָאטעג ןרעסיוא ןעמוקעג PA ךיא ןעוו ,גָאט

 .ליש רעד רעביאנגעק ,ץַאלּפ ןפיוא ןעמונעגסיורַא ןעמַאמ ןיימ טָאה ןעמ

 טלעוו ַא ןעזרעד בָאה ךיא ,ךשוח ןרָאװעג רימ זיא ,ןיהַא קידנעמוקוצ

 ,טגערפעג ןוא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .עמַאמ ןיימ ךיוא ,ןשטנעמ טימ
 .טשינרָאג ףראד יז זַא ,טגאזעג יז טָאה ,בוטש ןופ סעפע יז ליוו רשפא

 ,טלַאק זעוועג זיא ריא .טייטש DK טייג יז יו בוטש PD OMAN זיא יז

 ןליהמורַא טימרעד ךיז לָאז יז ,ךאז עמערַאװ ַא ןגָארטעגוצ ריא ךיא באה

 -רעטניא ןיימ ןפלַאהעג טשינ Tw טָאה אד .רעטייוו ןפָאלעג pa ןוא --

 -ָאק-זיירק םעד ןוא ןיילעגעוו ןטעבעג לָאמסַאד ךיוא באה ךיא .ץנעוו

 ..ןעמַאמ יד ןעוועטַאר וצ רַאסימ
 20.11.1942 םעד DINK זיא ,טנאמרעד יוו ,טרַאּפסנַארט רעזדנוא

 ןעמ טָאה רעטעפש ,סַאג-רעפעט רעד ףיוא טלמַאזרַאפ זדנוא טאה ןעמ
 רעד ןיא קידנעייטש .ןקיטכענוצרעביא לימ רעד ןיא טקישעגניירא זדנוא
 -זיירק םעד טימ ןיילעגעוו ףעש-ייצילַאּפ רעד ןעגנאגעגכרודַא זיא ,ייר
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 ןיב , :ךיא גָאז "? ST WOW ONN ,רעסָאלש , :ךימ רע טגערפ .רַאסימָאק

 ? םייהא קירוצ ליוו PR יצ ,ךימ רע טגערפ "?דיי ןייק טשינ ןעד ךיא

ANTייר רעד ןופ סױרַא ךימ טפור רע "! ָאי, :ךיא  DXךיא זא ,טגָאז  
 ךיא .ןקיש םייהַא ךימ לָאז ןעמ ,יירפ ןיב ךיא זַא ,לימ רעד ןיא ןגָאז לָאז

 ןעמַאזוצ PR ןיב ױזַא .דייר עטסופ ןענעז OST זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה
 .סופוצ ?YX ןבױהעגנָא TIX ןעמ ONT סנגרַאמ I .קעווא עלַא טימ
 טלעג סעפע ,ןָאטעגנָא ייז ןוא לוויטש עטוג IND א טַאהעג INI ANT ךיא

 .ןעמונעגטימ ץלַא ןוא
+ 

 ןוא טרעהעג JO ַא .סטכעלש ןייק ןָאטעג טשינ םענייק באה ךיא

 טָאה טייצ רענעי PR .טכַאמרַאפ ןטלַאהעג ליומ ןיימ רעבָא ,טסנוועג
 ַא ןָאטעג ךיא ANT ץיוושיוא PR טשרע .ןָאט טנַאקעג טשינרַאג רענייק
 זיימ ךיוא .ןָאט וצ קיעפ ןעוועג ןיב ךיא רָאנ סָאװ ,ןשטנעמ תובוט ךס

 זלייצרעד וצ ץלַא סאד .ןבעל ןייז טלעטשעגנייא לָאמ ךס א UNA רעדורב

 ...ןעגנונאמרעד NX OMY ךס א טרעדָאפ

 יד ש ץיוושיוא הדמשהה הנחמ תא הפיקהש תילמשחה רדגה
 ץיוושיוא רעגאל-ןטיוט םעד םורא גנומאצראפ עטריזירטקעלע

The electric fence surrounding the Auschwitz extermination camp. 
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 ראלקש ךלמילא

 הפוקת תורוקו ישיא רופיס

 דוע םק ריעה םע יל רשקה לבא ,1919 תנשב הבאלמ דיל ןימורו'זב יתדלונ
 -תיבב רבקנ ,הנושארה םלועה:תמחלמ יהלשב לפנש ל"ז יבא .יתדלוה ינפל
 הבאלמ תמדאמ םיקנוי ישרוש וליאכ ייח ימי לכב יתשח ןכלו יאבאלמה תורבקה

 ,םנב רבקמ דרפיהל ואב יבסו יתבס תע 1928 תנשב היה ריעב ןושארה ירוקיב

 תשיכרל ויה ריעב םיפסונה ירוקיב םג ,ינובאדל .תירבה:תוצראל רגהל ידכ

 יבונא רכוזש ,דחא חמשמ רוקיב .הלוחה ימא Dawa ,יתרייעב ולזאש ,תופורת
 .1935 תנשב הצרא התיילע nya היה ,הבוטל

 הבאלמב יתרקיב ,היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל םינש עברא ךשמב

 רמג םע .תונוכמ ןיינבל ןוכית רפס-תיבב יתדמל םש ,זדנו'זדורגל יתעיסנ ןמזב

 .המחלמה יתוא הגישה םשו ,יעוצקמב הדובע שפחל השראול יתעסנ רפסה:תיב

 תחמש גחב עיגהל יתחלצה ,הרוצנה ריעב תוצצפהו תושערה לש שדוח רחאל

 ברע .םידוהיב תוללעתהה הליחתה רבכ ןאכ .ןימורו'ז יתדלוה תרייעל הרות

 יריעצ תא ופטח ךכירחא םויו ותלוכת לכ לע תסנכהיתיב תא ופרש ,םדוק

 ינאו ,המדא-יחופת ףוסיאב דובעל הביבסב םירפכל םוחלשו םיידוהיה הרייעה
 הנומשבו ,הדובעה רמג רחאל ונתוא וריזחה 1939 רבמבונב העבשב .םהיניב

 ןימורו'ז ,'זנויצאר ,ץפרש :ונייהד ,ץפרש זוחמ לכמ םידוהיה תא ושריג וב

 הליפתה:יתבב םישרוגמה בור ומקמתה ,הרירב ןיאב .הסורהה השראו לא ןו'זיבו

 ,ןילופ תודהי לש הלוסיח תא השעמל חתפ הזה שוריגה .םיירוביצ תומלואבו

 רוכש רדחב הנכתשה יתחפשמ .האושל םינושארה תונברוקה ויה הלא תורייעו

 םשמו הבאלמל השראומ לובגה תא תוצחלו םימעפ המכ ןכתסהל יתצלאנ ינאו

 .החפשמה תא לכלכלו רתסב וראשנש תורוחסו ףסכ איצוהל ידכ ,יתרייעל

 טנרג תחפשמ .יתחפשמ יבורק רקיעבו הבאלמ תא הבוטל ינא ריכזמ וז הפוקתב

 .השראוב יתחפשמ תא םייקל יתלוכיש ךכ ,דואמ הברה יל ורזעש ,ןעבוכה

 ושרוג הידוהי תיצחמ .הוולש העדי אל הבאלמ םגו ףתחכ ואב תוערואמה

 ,םהיתולועפ תא ונגריא עודיכ םינמרגה .וטיגב וזכור םרתיו ןילבול תביבסל

 ינימ לכב םתרשל ונצלאנ וז הרוצב .םהיתודוקפ תא ועצבי םמצע םידוהיהש ךכ

 םישיבכה יוקינב ונדבע ףרוחב .םתקזחאו םיניינב ,םישיבכ Pad ,היינב תודובע
 .םולשת תרומת םירחא תומוקמב הדובעל תאצל יל רשפיא רבדהו גלשהמ

 שינטשפל קסודורגמ שיבכה תלילסב דובעל רעוניינב 100 ונחלשנ 1941 ץיקב

 הרזעבו ינמרגה הנוממה לצא לופיט ידיילע םלבס לקהל יתלדתשה וז הדובעבו

 .הנושאר

 .םינמרגל הייפכה:ידבוע תקפסא לע הנוממה שיאה ילא אב האיציה ינפל

 ונל הפצמ המ עדי אל יכ ,םוריחיתעשל ףסכ םוכס יל רסמו ,הלסשק היעשי
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 ,ינמרגל הצובקה תמישר תא יתרסמ ,ץינר'צ רפכב םוקמל ונעגהשכ .הזה הנחמב

 יתרזע ,תומשה תא אורקל השקתהש ןוויכ .ונלש "טילש,,ה תויהל היה רומאש

 הממיב תועש 18 השק ינדיבעה אוה ."ןוטלש ,,ב ורזוע היהאש טילחה זאו ול

 .תינמרג יתעדי יכ ,תרחואמ העש דע ,ודרשמב םג הנחמה תקזחא לע ףסונ

 הדמשהה-הנחמל ךרדב

 תוצעייתה רחאל .הלסשקמ יתלביקש ףסכב םישוע המ :היעב קר התיה

oyהרבח,,ה לכ ןיב ףסכה תא קלחל ונטלחה לטנמולב בקעיו ןרוקרקוצ רזעלא '' 

 הנבהייא הלפנ הרצק הפוקת רחאל .ותקזחהבש ןוכיסהו תוירחאמ רטפא ךכו

 winds שק לע הניש לש םייחהייאנת .שיבכב הדובעל יתוא חלש אוהה ינמרגהו

 היה אל ןיידע וז הפוקתב ונלזמל .דואמ םישק ויה ,ךרפ תדובעו הפצרה לע

 קינקנ תונמ שוכרל ןוישר ינמרגהמ יתגשה ,ליגרה ןוזמל ףסונב .ןוזמב רוסחמ

 יקהל תא וניאר 1941 ינויב 21יב .ימוקמ בצק לצא ילאמינימ םולשת תרומת

 ונליבשב .היסור תא ץיצפהל ידכ ,ונילעמ םירבוע ינמרגה "הפאווטפול,,ה

 וריזחה .םיגלשה תדר דע ונתדובעב ךישמהל ונצלאנ .םולכ אלו הניש אל רבדה

 הביבסה ישיבכמ םיגלשה יוניפב רקיעב ונכשמה םשו הבאלמ וטיגל ונתוא

 .הייפכ-תודובע ראשבו

 לשב םינושאר םידוהי 4 ולתנ 1942 ביבאבו ,םויל םוימ ורבג תורצה

 100 וספתו וטיגה לע רוצמ וכרע םינמרגהו בר ןמז רבע אל .תוילכלכ תוריבע

 םג תכייש ןאכל .םינמרגה ןעמל םקוסיע תא חיכוהל ולכי אלש הבורעיינב

 ,םישנ יתש םללכב ,טארנדויה ישנאו םידוהיה תרטשמיישנא תיילת תשרפ

 םולשת תרומת 50 וררחוש םידוהיה 100 ךותמ .וטיגה ידוהי לכ תוחכונב ורונש

 רבמבונ שדוח דע םויל םוימ הקדהתה קנחהיתרוגח .תוורפו םיטישכת ,בהזב

 הוויהש ,וב'זאסונ שוטנ יאבצ הנחמב ץיקה תא way ny שדוחל 15-ב .2

 .םיפירצה ילוענמ תקזחאב יתדבע םש .היסור דגנ האיציה ינפל סיסב םדוק

 2000 לש הצובקל ונתוא ופסא שדוחל 18יב .הבאלמ וטיגל בוש ונתוא וחלש

 ךרדב תבכרה תנחתל ונוליבוה רקובב תרחמל םשמו חמקהיתנחט ךותל שפנ

 .ץיוושואל

 דחא רבד .ונל הפצמ המ אל םגו ץיוושואל םיעסונ יכ ונעדי אלש ,ןבומכ

 םידבוע AVIV םידוהי וניאר ,הבוכוטסנ'צב ,תבכרב ונרבעשכ :ינורכזב תרחנ

 ,םנורג לע דיה ףכ תרבעה ידיילע ונל וארה ,םשפנ ןוכיס PN ,םהו הליסמ ןוקתב

 וניוויקו ונתרכה ךותמ הרעשהה תא וניחד ,תאז ףא לע .תודעומ ונינפ ןאל

 wom לזמירב היה ונלש הזה חולשמה ,םנמא .הדובעיהנחמל םיעסונ ונאש

Jinnשדוחכ רחאל .הנחמב הדובעל םישנ 3607 םירבג 520 ורחבנ שפנ 2000  

 לש םלזמ .םייחב םישנ 10-כ וראשנ זאו םישנה הנחמב "היצקלס,, Wy יצחו

 ןיינבל רפס-תיב ןיעכל וסנכנש ,םיריעצ 130 ורחבנ םכותמ ANY רפש םירבגה

 ."'תויצקלס,,ב םישדוח השולשכ ךשמב ודמעוה אל הזל ףסונו
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 התיה הנחמהייאנתל תולגתסהה .רתויב השקה התיה הנושארה הפוקתה
 ''םינגומ,, ןיעכ םתויהב .ץיוושואל םהירוה םע ועיגהש הלא לע דחוימב השק
 ויה .םשפנב ורבשנ םה ,הנחמה ףס לע םתוא םדיספהבו םהירוה ידיילע
 וא םיפיקזה ידיילע ורונ םה .תלמשוחמה רדגה לא םתכילה ידיילע ודבאתהש
 הרפוש ,ילאמינימ םויק הרשפיא אלש ,ןוזמה תבצקה .ילמשחה םרזב ופרשנ
 החוור .עובשב םיימעפ קינקנו ond לש הלופכ הנמ תקפסא ANY תצקמב
 ,הלאכ man 3 תלבק רחאל mam ."םודאה בלצה,, קפסמ הז תאש העומש
 םירגוא הארנכש ,ונתוא ומחינ םיקיתווה .רבדה קספנ ,םימי 10 רחאל ונייהד
 אלו רבע הז ךיראת םג .דלומה גחב תולדגומ תונמ תקולחל םחל םינמרגה
 ונייהו םלקשממ ודביא םלוכשכ ,ףסונ שדוח רחאל קר .תפסות לכ ונלביק
 לכל now ond םיקלחמש העומש הצופנ ,ךרעב ג''ק 45 לקשמב ''םינמלוזומ,
 בור .םינמרגה ידיילע הארנכ ןנכותש ,לודג ןוסאל םרגו תמאתה רבדה .שיא

 אל םתביק .הירטנזידב ולחש דע ולכאו םרצייב טולשל ולכי אל םיריסאה
 ללגב ישפנה ןסוחל תודוה .םתומל םמצעב ומרג םה .ןוזמה-תנמ תא הלכיע
 ,תוארונה תורומתה לע ףיקשהל יתלוכי ,םידומילה-תפוקתב םישקה ייח יאנת
 תוגהנתהב הלכו םירחאב המשל תונדורמ לחה :םדארנב לש םביטב ולחש
 ועיגהשכ 1944 תנשב .הפשאה:לגל הקרזנש ,תלוספ תליכא ידיילע תימהב
 דימא לש הארמו סרכ לש תיראש םע ידוהי יתיאר ,ץיוושואל הירגנוה ידוהי
 תא דרגמו םיריסאל קרמה קלוח הנממש ,הלודג ץע תיבח ךותל ףפוכתמ ,רבעב

 ,תירזכא אל הרואכל ,וז הנומת .תחאל תחא ויפ ךותל םשו הליכא ףכב היתונפד
 .ינורכזמ השמ אל

 הלאב רהרהל יתלוכי ,תועש םימעפל וכראש ,םידקפמה ןמזב ידמועב

 ...םתבוטל רבדה היהי ,םהיחאב ודריו םינמרגה ןוצר תא ושעי םא :םיבשוחש
 יוניעב םעט המ זא ,הפמ םייח תאצל םייוכיס ונל ןיא ירה :יתרהרה םתמועל
 ."םדא"ןב,, ראשיהל יאדכ ירה ,לצנינו ונלרוג לזמתי ox לבא ?הרצלירבח

 דובעל יתצלאנו היינב-תדובעב ירבח 10 לע יארחא יתינמתהשכ ,רמ ןויסנ רחאל

 הדבעש ,תרחא הצובקל יתלבקתנו הזה הדובעה:םוקממ יתחרב ,םוקמיאלממכ

 ,(למוג ףרש) "סקטאל , קיפהל ןתינ וישרושמש ,םייוסמ mp לש ולודיגב
 םעפמ ''קלסל,, היה רשפא םש .תוקריו םיחרפ לודיגב הדבעש הצובקל תונכשב

 .הנחמב קרמ וא םחל תפסות לבקל םתרומתו םינופפלמ וא תוינבגע המכ םעפל
 .תמייוסמ םייח-תרות יתדמל הז רשקהב םג .םויקה לע תצקמב לקה רבדה
 םחל-תסורפ גישהל px אלא ,ונבשח אל בערה ונל קיצהש ןמז לכ :ונייהד

 היה חורהיבצמ .רחמה לע בושחלו ףסלפתהל ןמז זא היה אל .קרמ וא תפסונ

 -רוא,,ש תונוזמ עבושל ונלכאו אתווצב ונבשיש םירקמ ורק תאז-תמועל ."בוט,
 חחושל ונלחתה ,ונעבשו ונלכאש רחאלש ירה ,שפנ תנכסב ONAN ידיילע "ונג
 ונחור-בצמו .ונתוא ויחי אל םינמרגה ךכ ןיבו ךכ ןיב ,עבושב םעט המ :רחמה לע

 ,"תויצקלסה ,, םע ץיוושואב םישדוחהו תועובשה ,םימיה ורבע ךכ .םיאלפ דרי

 .תואובנהו תועומשה ,תורצה לכו םירחא תונחמל םיחולשמה
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 החמומ .ס.ס שיא לצא םירובדב לופיטב יתדבעשכ 1944 ינויב 6-ב קר

 תוארל יתלוכי ינא DAW ךכ ,ותוא ול הארהו ורבח קיזחהש ןותעמ יל עדונ ,רבדל

 העידיה ,םנמא .תפרצבש הידנמרונב היינשה תיזחה תחיתפ לע תרתוכה תא

 ,הירגנוה ידוהיב ץרמנה לופיטה ךשמנ םייתניב םלוא ,דיתעל הווקת ונב הכסנ

 .הממיב שפנ ףלא 20-כ דקומה לע ולעש

 תרבעה ידיילע תרתחמב ולעפו וטקש אל םיקיתווה םיריסאהמ םיבר

 ודבעש תונב .ץראליץוח וידארמ יומס טלקמב טולקל וחילצהש תונמיהמ תועידי

 הפירשיקבא לש תונטק תויומכ בוחסלו םירעהל וחילצה תשומחת רוצייב

 הזמ וביכרה םהו (תויוגה תפירשב וקסעש) "ודנאמוק-רדנוז,,ה תצובקל ורסמלו

 תשיכר תדבוע תא ןאכ ןייצל לואר .וגישהש םינומיר המכל ףסונב ,תוצצפ

 ךכירחא רבעוהש .ס .ס שיאמ ןיטשרוב םייח ידילע םירודכ 36 DY חדקא

 םידוהי השולש תחירבל הנכהכ ונלש הדובע-םוקמל ידיילעו ןמיינ ךלוו ידיילע

 .הנחמהמ

 קשנה ידיזלע ןכמרחאל חקלנ חדקאה .עייתסנ אל ןיינעה ,וננובאדל

 םוחתב רוחב דועו ךלוו םע רתתסהש ,ןודנולב אצמנה ,(קפמל) ץיבוקציא

 ריכזהל ינוצרב .םירחא תונחמל תוומה תדעצל םיריסאה תאצוה רחאל ,הנחמה

 -תמחלמב םירוביג תומ לפנש ,בודררי'ז דילי ,ד"יה ןמיינ באז ,"ךלוו,, תא חבשל

 תלדגומה ודנאמוקירדנוזה תצובק .הירגנוה ידוהי בור תדמשה רחאל רורחישה

 וראשנש דע םבור תא םינמרגה ולסיח תונוש תולובחתב ןכלו תרתוימ התיה

 דרמה ץרפ זאו ,םהמ 100 Ty לסחל םינמרגה וננכית רבוטקוא ףוסב .שיא 0

 םהלש ינמרגה "ופאק,,ה תא וקרזש רחאל םירוחבה 100 ולפנ םנמא ופוסבש

 התיהש םייתניב וליג םינמרגה .תודשל םדיבש קשנה םע וצרו ןשבכ ךותל

 !ךורב ןרכז יהי .ןהייחב ומליש תונב עבראו הפירש-קבא תבינג

 תזעונה החירבה

 לכ DY יתאצי ,ץיוושוא הנחמב םישדוח 26 רחאל ,1945 ראוניב 18°72

 וקיזחחש ,תוריסאו םיריסא לש םיבר םיפלא ןדבואל המרגש ךרדל םיריסאה

 .לצניהל וכז אלו הכ דע דמעמ

 ונסמעוה םש ,(וואלסי'זדאוו) ואלסול תבכר תנחתל ונעגה םימי 4 רחאל

 לרוגב .ןורקל ולע שיא האמ לכו ,תואמל ונתוא וקליח .אשמ-תבכר תונורק לע

 5יו ןימימ שיא 5 לע וויצ ןכלו ,רתויב ןטקה ,תונוט 10 לש ןורק לפנ ונתצובק

 ישנאל וליפא םוקמ ונלש ןורקב היה אל יכ ,םינכש תונורק לע תולעל לאמשמ

 יתינפ .החירב ןגראל ורשפיא ,וננורקב תורמשמ רדעיהו ברה קחודה .רמשמה

 4 לעמ וחנוהש ,םיספ לע הדמע ונלש תבכרה .םיכסה אוהו ,לרפ קחציל העצהב

 לתלצינ הגופהה תא .םודאה רוזמרה ללגב ךישמהל הלכי אלו תובלטצמ תוליסמ

 לרפ ,ינש רוהרה רחאל .םחל יצח תרומת םיריסאה דחאמ יחרזא ליעמ תשיכרל

 ילא תוולתהל ,טאטשיינ שיא ,ןמדירפ לדנמ בדנתה סוסיה אלל זאו .טרחתה

 רחאל ןורקה לש םישוגפה לא תאצל הטושפה יתינכות תא ול יתרבסה .המישמב
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 הפונתב היהת אל תבכרה דוע לכ ,ודיצב דחא לכ ץופקלו עונל ליחתת תבכרהש
 .תונפל ןאלו ונא ןכיה ררבלו הדשב הדדוב התקבל תשגל םג ונמכיס .האלמ
 .ולרוג תא ביתכה וליאכש ,ןונגסב דרפנ ונתאמ דחא לכו ליחתה םנמא עצבמה
 וראשיה :יתרמא ינא .ונחלצה אלש ,ועדת תוירי ועמשת םא ''הרבח,, :רמא לדנמ
 תבכרה לכש דע הליסמה ידיצ ינשמ ונבכש הציפקה רחאל !ךלוה ינא .םיאירב

 .ס.ס שיאש יתיאר ,רבע תונורקה ןורחאשכ .יטיא ץורמב ןיידע הרבע הכוראה

 גלשה יבג לע םינידסב םיסוכמ ונייה .ונידי לע םואתפ רצענו תבכרה ירחא ץר

 .ירבח לש ובצמ המ תעדל ילב ,תוריהמב ןידסה תא דירוהל יתקפסה ינאו
 ןיעיףרהכ .ותחנא תא יתעמש יכ ,ירבח תא החליפ היריו חירבה תכירד יתעמש
 וליפאו םומה יתייה וז היינשב .ופוג תא חליפ רודכ דועו תפסונ הכירד יתעמש
 עדוי ינניאש ןמז רחאל .יפוס םג אב וישכעש חוטב יתויהב ,יתרכה תא יתדביא
 יל התיה .ירבח לש הסיסגה תוחינג קר יתעמשו יתרכה ילא הרזח ,ורועיש

 תאזה תואדווה-יא .ינלסחל ןנוכתמו ילעמ דמוע ןיידע .ס.סה שיא וליאכ השגרה

 תא העמק םירהל ,בר סוסיה רחאל ,יתטלחהו ןועגישל יתוא האיבה טעמכ

 טעמכו ,הסוכמ וניא רבכ ירבח תא קר יתיאר .ינפל המ תוארלו יניע לעמ ןידסה

 .בורק םוקמ םושב אלו ינפל יתיאר אל .ס.סה שיא תא םלואו .ירמגל טקש

 אלא ,ירבחל רוזעל יתלוכי אל םג .ןוסאה םוקמב ראשיהל יל רוסא יכ ,יתטלחה

 יל עדונ םשו התקבל יתעגה .ותא דחי עצבל יתננכיתש תא תושעלו קלתסהל

 תינמרגב םיבתכמ לש תבותכ יתרכז דימ .ןימגוב יבונ Wynn מ"ק 18 וננהש
 יניגמ יתשבח ,ינידס תא יתלפיק הרירביתילב .וז ריעב ותשא לא ינלופ לש

 ברעבו ;ישאר לע יתורעש רסוח תדבוע וריתסיש ,רוקה דגנ רמצמ םיינזוא

 דע ,תיזחל וחלשנש ,תוינמרג אבצ-תודיחי Sin לגרב יתכלה חריה רואב ראומ

 תחפשמ לש היפאמ וז התיה .הנוכנה תבותכה לא תועש 5 רחאל יתעגהש

 תוליעפ ללגב זוכירה:הנחמב היה הלעב יב ,השיאה ידיילע הלעפוהש ,יקצכי'צ

 ועדונ יל .םהב דגב ,הקשולג םשב אפור ,תרתחמה ירבחמ דחאו ,תיתרתחמ

 .ותשא םע רשק תרישקב דואמ יל רזע הזו םתוליעפמ תודבוע הברה

 ידילעו ופאטסגה ישנא DY םירשק רושקל העדי ,ליח-תשא ,השאה

 וחילצה םיריסאהמ םיברש ,הל ורפיסו הלצא ורקיב םה .וייח תא הליצה םדוחיש

 דוגינב ,תימשיטנא התיה הפואה תשא .םלוכ תא וספת ףוסבל לבא ,חורבל

 שיאלו הל יבלב יתקחצ .יתודהי תא הל תולגל אלש יתרהזנש בוטו ,הלעבל

 לרוגה הצר החונמ לש תועובש 6 רחאל .יכונא ימ םיעדוי םניאש ,ופאטסגה

 הז ינועמ תא בוזעל יתצלאנ ,יתוא האיבחמ איהש היפאמה-ידבועל הלגתיש

 .ץיוושואל ולבוה םהינבש ,תורחא תוחפשמ לצא טלקמ יל שפחלו

 רשנה,, תרתחמ שיא ,יל רוזעל םיבייח םהש הנעטב יתלביק תובותכה תא

 תא .יתוא ןוחבל ידכ וליאכ ,וז ריעמ ואצומש שיא ילצא רקיב .הינרמופמ "ןבלה

 םיאנתב יתיליב ,םודאה אבצה ידיילע ירורחיש OY ,יאמב 1 דע תועובשה 7

 .לכוא אלל טעמבו חולג ילב ,ץחרתהל ילב תחש תמרעב יתנשי .םיישונא-תת

 .ץיוושואב ולסיח ודוד-ןב תאש ול יתרפיסווילע יתמרעהש רחאל רכא יתוא חריא
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oyלע רבגתהל יתייה ךירצ ןאכו היפאמל יתרזח םיסורה ידיילע ריעה רורחיש  

 .םינלופה ןיבו םיכ'צה ןיב ,הב הטילשה לע ברק שטינ ריעב .שיבמ דואמ בצמ

 יכ ,ריעהישארכ וב רוחבל ושקיבו זוכירה הנחממ ררחתשהש ריסא ואצמ םיכ'צה

 ךיינבל ינוחקל nxt םתוארב םינלופה .דיקפתל ורישכה שיאה לש הז דמעמ

 יתאצי והשכיא .שדחה ריעה שאר אסכ לע ינבישוהל ושקיב םה םגו הייריעה

 .םוקמה-ינבמ ינניאש ,ץוריתב הזמ

 תושגרתה בורמ ןושיל יתלוכי אל רורחישה םוי רחאל ןושארה הלילב

 וקלתסה ,תיבה-תרזועו התוחא םע היפאמה תלעבש רחאל .דיתעל תואדו רסוחו

 הרידב יתבבותסה ,םיסורה לש סנואה ישעמ ששחמ רצובמ תיבב הליל תנילל

 תא תולבל ידכ ,םיטילקת םג אוצמל יבילב יתבשח .ןופיטאפ יתיליגו ידבל

 םיטילקת רפסמ יתאצמ תמאבו םידגבה ןוראב תותלדה תחא יתחתפ .ןמזה

 .םיירבע םיטילקת ידיב קיזחמ ינא ?יניע ואר המו .םתוא יתמרה .םימוגפ

 .יברעמה לתוכה םשב הלהקמ לש ריש וילעו טילקת יתמש .םלה שממ יתלביק

 תא יתעדי אלו תועמדב ינא םג יתצרפ .יכב הוולמ הבוצע הניגנמ יתעמש

 יתוא ןבריד הזו םידוהיל היה ךייש הארנכ תיבהש ישפנב יתרמג ףוסבל .ישפנ

 הכילוהש ךרדב וליאכ ,יתרזח .םוקמה תא בוזעל ,התיבה םישנה תביש םע דימ

 -יעצמא ישפחבו השראוב יתויהב .הבאלמל םשמו השראול םשמ ,ץיוושואמ

 התיה םהינפ תמגמ םגש םינלופ םירבג ינש יתשגפ ,הסורהה ריעב הרובחת

 ,תינמואלה תרתחמה ירבח םהש יל ורפיס םירבסהו תורכיה רחאל .הבאלמ

 םיגרוהו םילכנתמ םה וישכעו םיסורב םדוקמ המחלנש ,''הבויארק הימרא,,

 יתא ודמלש םהירבחמ תומש המכ יתרכהש ןוויכ .הגירההיאיגמ ולצינש ,םידוהי

 היתשו לכוא יל ונתנ .ידוהי ינאש םתעד לע הלע אל ,ינכטה רפסה:תיבב

 20'כ רחאל .קשנ האלמה ,הנטקה םתדווזמ תא תאשל ond יתרזע וליפאו

 יתלדתשה ןאכ .הבאלמל ונתוא האיבהש nad סופתל ונחלצה ,הכילה מ"ק
 .יתוא ריכמש והשימ שוגפל יתדחפ יכ ,תוריהמב רטפהל

 ,קידצ ןמחנ ,יקצוטסילאיב ףסוי םהיניב ,םילוצינ ץמוק יתאצמ הבאלמב

 המכ לש ןוחטב רסוחב הייהש רחאל .ץפרש שיא ץיבוקרבו ,ןיטשנדומ עשילא

 הבב ,ץיוושואמ התרבח ,גרבמורב האל ,ןמוינ ךלוו ונעסנ ,הבאלמב םימי

 לש תפסונ הצובק הזכרתה וז ריעב .קסנאדגל יכונאו (יתשא םויכ) ןיטשפא

 הרזע תלבק רחאלו ,םש םג וניהתשה אל .רתוי חוטב תצק היה םשו םילוצינ

 תא שוטנל ידכ ,ךרדל םירוחב העבראו תונב יתש לש הצובק ונאצי תירמוח

 תובורמ תואלת רחאל בוש .הצרא תולעל ךרד שפחלו תללוקמה ןילופ תמדא

 תוריינל תודוה ונחלצה ,םייעובש ךשמב ,הינמרג לכ ךרואל ךרדיאל - ךרדב

 םגו הינמרג-ןילופ לובג תא רובעל ,הינמרגיברעמ ידילי םידוהיכ ,םיפייוזמ

 ריעל ונעגה ונכרד ךשמהב .ילגנאה רוזאל יסורה שוביכה רוזא לובג

 ,תפרצל רובעל ונחלצהש דע םישדוח 3 וניהש הבו ,גרוברמ תיאטיסרבינואה

 תינואב ונילעש דע ונל וגאדש ,לארשי-ץראמ םיחילש onion תחת ונולביק הב

 .הצרא 1946 סראמ שדוחב ''יח-לת,, םיליפעמה
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 הצרא ועיגהש םילוצינ יפמ

 הליהקה ןברוחו וטיגה תורוק

1940 - 9 

 תלוכיה-ילעב .חותמ ayn ריעב היה המחלמה ץורפ ינפל רפסמ תועובש

 1 םויב .תורחא םירעמ רתוי המחלמה תישארב הלבס הבאלמ .השרול ואצי

 ךינה לש ונב םהיניב) םישנא וגרהנו ריעה הצצפוה רבכ רקובב שמחב רבמטפסב

 דצה ירחאמש תובוחרהו הלרפ דצ - ןשיה קושה סרהנ .הרעב ריעה .(גרברבליז

 .אגערבארח לב ,הקסרובינ לכ טעמכ ,קישזאק תיב דע הקצולפ ,רקספיל דצ ,הזה

 רבסב םוקמה ידוהי ידיילע ולבקתנ ow .ובוגשטסל וחרב םידוהיה לכ טעמכ

 ובוגשטס הפקתוה רבמטפסב ישילשב .תמדוקה המחלמב ומכ ,תופי םינפ

 תשא ,קישטראלטאק םהיניב- הבאלמ ידוהימ םיבר וגרהנ .השק הפקתה

 ךרדב וגרהנ םיבר .השראול חורבל ולחה םידוהיה .(דועו םידלי םע וואראשזוא

apy)הקסלוגליו הנה) השרו תצצפהב וגרהנ םיבר .(הלגצ רזעילא ,ןמטיו ףסוי  

 ,לק היה אל הז .הבאלמל םידוהיה ורזח ,ןילופ םע המחלמה הרמגנשב .(הלעבו

 ,ןסיורפטסואדיז) ךיירב התיה הבאלמו טנמנרבוגילרנגב התיה השראו יכ

 -סקלופ,,ה .םישק ויה םייחה .לובגה תא חירבהל ךרוצ היה .(ואג-רגרבסגינק

 .(םירחאו תורבקה-תיב רמוש ינמרגה לשמל) תורצ ומרג םיימוקמה "עשטיוד

 ךכ-רחאו ןבל יאלט תאשל םהילע היה ,םידוהיה לע תרוקב היהתש יד

 ,םינלופה .הזחה לע ינשהו בגה לע דחא .םירטמיטנס 10 ורטוקש לוגע ,בוהצ

 | .םידוהיה לש םדיאל וחמש ,םידדובמ ץוח

 זוחמב תסנכהיתב לכ תא םינמרגה ופרש ישיש לילב רבמבונ תישארב

 ךכ-רחא היה םידוהיה לע .הבאלמב שרדמהיליתב תאו תסנכה:תיב תא DA םכותבו

 םמצעב םה יכ ,םותחל םידוהיה לע היה .רכז ראשנ אלש דע ,רככה תא רשייל

 .'טמאנגאלשעב,, vow הלתנ) ומרחוה תויונחה .תסנכה-יתב תא ופרש

 היה לובגה .היסורל וחרב הינמרגל חולשמ ינפמ םדחפב םיריעצהמ םיבר

Sy) mindהבאלמל ךכרחא ורזח םהמ םיטעמ .(הקנלורטסוא די . 

 הלחה .(הז ינפל דוע שוריג רבכ היה ץפרש רוזיאב) שוריג תנכס הפחיר

 םיטארדנאל 2ויה .תלעות הזמ םהל היהתש ,םינמרגל חיכוהל רקיעב ,תולדתשה

 לע .רטסינימה יחא ,קנופ וירחאו ןעבארג ןופ ףארג הליחתב .(זוחמ-ילשומ )

 5 ךשמבש ירחא ,שוריגה תא לטבל תולדתשהה החילצה םילודג םימוכס ידי

 םידוהיה לכ תא ופסא םג 1939 תוכוסב .םהידגבב םידוהיה לכ ונשי תועובש

 | .םהיתבל הרזח םתוא וחלש לבא ,שוריגל
 .("טארנעדוי,,) דעו רצונ לבא ,הליהק התיה אל .רדתסהל ולחה םייחה

 ,אלגעצ לאיטלפ ,רעטלא קיציא ,דלישטאר ע'זייא ,ץילזיימ עשיז :ויה וירבח

 .דארגאניוו רזעלא ,שזעינלאק יכדרמ ןתנ
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 היה (שמשה) שזינלוק .תונוטלשה תשירד יפל ברה ידי-לע ועבקנ הלא

 .ברה לש ומוקמ-אלממ

 דרשמה .קיט המלש ,אלסעשק היעשי :םידיקפה .ץכ ךורב היה ריכזמה

 .2 אקסדאלוואנישק בוחר ,קראמיינ תיבב היה

 אל תושר לביקש ,(ברהמ ץוח) םידוהיה ןיבמ דיחיה היה רעטלא קיציא

 1072 ךכירחא שנענ אוה .תושפנ תנכס ךותמו תוריסמב דבע אוה .ונקז תא חלגל

 גרבסגינקמ .המדא:יחופת הבו הלגע וטיגל חירבהש לע גרבסגינקב רסאמ ישדוח

 .םימי 3 קר םש יח אוה .וינב תשולש ויהש םוקמב ,םי'צנייוושואל חלשנ

 ןמזב דוחייב ,םלצא חוכיאב תויהלו םינמרגה םע עגמב אובל השק היה

 לנפמ ועתרנ אל חוכהייאב .ךכירחא ודמשוה עגמב םתא ואבש הלא לכ .ןושארה

 המכ דע ,םידוהיל ריבסהל השק םג היה .תונמאנב םדיקפת תא ואלימו הנכסה

 טנמלא םה םידוהיה יכ ,םינמרגל חיכוהל וצר .טארנדויה לש ודמעמ השק

 .הטעומ התיה ןוזמה תקפסה .םיכומו השק הדובעל םיפטחנ ויה םידוהיה .ליעומ

 חוקיפב השבלהלו ןוזמ יכרצל תודחא תויונח חותפל ושרה תונוטלשה םנמא

 .הקיפסה אל תומכה לבא ,םידוהיה ליבשב הסכמה החלשנ םשלו ''טארנדויה,,

 הז דעב .ןוזמ חירבהל םיחרכומ ויה .וב םייקתהל היה רשפאייאש םומינימ ועבק

 .החרבה היהת אלש ,יארחא היה טארנדויהו תוומ שנועב ומייא

 האיציהו ןוזמה תקפסא ןיינעב רקיעב ''טארנדוי,,ב תועידייקוליח ויה

 (ןועמש ןב) רטומלרפ רזעילא תא ונימ הלאו תונוטלשל עדונ רבדה .הדובעל

 השמ ,יקסוואנאלבאי ןרוא :םיפסונ םישנא טארנדויל ףרצ אוה .רסימוקל

 רזעילא .שטיוואדראמ ןאמרעה ,אקסאלעשז םייח ,ןיטשרוב םייח ,רענאמאר

 לעב גיהנמ תגרדל הלעתה אוה .הליהקה ןוגריאל שפנו בלב רסמתה רטומלרפ

 תא המ ןמזל אצישכ ,םהייחב םיחוטב םידוהיה ויה ריעב היהשכ .המוקירועלש

 הברקהבו שפניתוריסמב ,הנובתב וישעמ תא לכלב אוה .ןוחטבירסוח היה ריעה

 .םישודק תומ ,ותומל ךכירחא ומרגשו ול ובראש ,תונכסה לכ ףא לע ,תימצע

 םנמא ,הרדוס ןוזמה תקפסא .הליהקה ייח לע לקהל ידכ ,הברה לעפ אוה

 םידוהי ופטחנ אל .''טמאסטייברא ,, TOI .רשכו קיפסמ ןוזמ היה .החרבה ידיילע
 ,"שטנעמסטאזרע,, רוכשל היה רשפא .ונמז תא עדי דחא לכ אלא ,הדובעל
 קראמ וא קראמ ומליש הז דעב .ךכל בייוחמה .רחאה םוקמב הדובעל ךלהש

 התיה הבאלמ .םעה תלדמ םיברל הבושח הסנרפ התיה תאזו ,םויל יצחו

 הליהקה ייח ונגראתה ךכ .תורחא םירע הירחאו הז גשיהל העיגהש ,הנושארה

 .שוריגה אבש דע

 ןושארה שוריגה

 םימי הנומש .(א"שת ולסכ 'ו) 1940 רבמצדב ישישב היה ןושארה שוריגה
 רבד ותוא .םינלופה הז ינפל םייעובש ושרוגבונחי'צמ .רבד שיא עדי אל הזיינפל
 היה ומש) ייצילאפסדאטש לש טננטיולרבואה םלוא ,הבאלמב תויהל ךירצ היה
 .םידוהיה לע שוריג-תדוקפ האצי ותעפשהבו םינלופה ידי-לע ענכוש (ןיילעגיעפ
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 לע ודימעהלו םישרוגמה רפסמ תא ןיטקהל yoy לודג םוכס םולשת ידיילע
 .ןימורו'ז ,ןיפיר ,ץפרשמ םיבר םהיניב ,םידוהי םיפלא תששכ זא ויח ריעב .0

 winds ,ץירקאל לציא לש היפאמל ותחפשמ םע תדרל ברל עיצה רטומלרפ

 רזגנ םאש ,רמאו בריס אוה םלוא ,שוריגהמ הזכ ןפואב לצניהלו הדובע-ידגב

 םינבל םיסיטרכ וחלשנ הלילב .התא אוה םג ךליי ,הלוגב תכלל הליהקה לע

 .(הכאלמ-ילעב האמכ) ריעב םריאשהל םיניינועמ ויה םינמרגהש הלאל

 תא ואיצוהו םיבלכ םע םיינמרג םירטוש תואמ המכ ואב רקוביתונפל

 םתוא ואיבה .רעגראבינ ,אווטסוטיואוומ ץוח תובוחרה לכבש םיתבהמ םידוהיה

 לכ תא וקרזש דע ,הבר תוירזכאב םתוא וכה ךרדב .תינלופה היסנמיגה רצחל

 .התיבה וחלש םיראשנה תאו 3000 דע ורפס רעשה די לע .םתא וחקלש םיצפחה

 ילב םידליו ,םהלדלי ילב םירוה וחלשנ .החפשמה בצמב תובשחתה לכ התיה אל

 .םהירוה

 קר טעמכ ויה וחלשנש 3,000 ןיב .םידוהי 2,450 ימשר ןפואב ריעב וראשנ

 .תוכומסה תורייעהמ םיבר ויה םיראשנה ןיבש ךכ ,הבאלמ ידוהי

 וחלשנ םישרוגמה .ץילזיימ עשיז ,יקסנישיוו לידנמ :רתיה ןיב ואצי שוריגב

 .םישנב דוחיב םהב וללעתה .םימויא םיאנתב םוי 11 ויח םש .ואדלוזל םדוק

 קחוד ריעבו ףרוח היה .הביבסהו ןילבול ,בוטרבול ,שטירזעמל וחלשנ ךכירחא

 תלוכיילעב םיטעמ .םיירוביצ תומוקמבו שרדמהיתבב Mann םה .בר

 .מ .י ברה .ותמו תולחמו רוק ,בערמ ולח םיבר .םינטק םירדחב ורדתסה

 .שוריגה רחא תועובש העברא ןילבולב תמ שטיוואלאגעס

 וטיגה

 היה שוריגה יכ ,עידוהו טארנדויה תא טארדנאלה ןימזה שוריגה םויב

 ,וטיגב זכרתהל םהילע םלוא ,חטבל תויחל םילוכי וראשנש הלא ,יחרכה

 לכ תומש םע המישר שיגהל שי .תועש 24 ךשמב לעופל איצוהל םהילע תאזו

 שוריגה יכ ,ןימאמ אוה .וטיגל ףסונ םדא סנכיי אלש יארחא טארנדויה .םידוהיה

 ''טארנדולה,, ירבח לכ לש םנוהמתל .תונברוק ויה אל יכו רדסב לעופל אצוה

 ."םינמרגב ךכ םיגהונ ויה ול ,רמוא תייה המ ,תעדל הצור יתייה,, :רטומלרפ הנע

 דע (הלרפ דצ) קושה ירוחאמש תובוחרה תא ללכ אוה .וטיגה םקוה ךכ

 םיאצויה תונולחה .רעקצאלפ ,רעוועשראוו בוחרב הרבע רדגה .אינראילאמס

 םינלופה תא .סאג-לוש ךותל קושה דצמ התיה הסינכה .ומתסנ הלא תובוחרל

 .הלצונ הניפ לכ ,הרידל הכפהנ תפר לכ .בר היה קחודה .וטיגהמ ואיצוה

 .וטיגב םידוהיה ייח תא ןגראל שגינ "טארנדויה,, .אוהש-ךיא ורדתסה םישנאה

 וסנכיי אלו ואציי אלש חיטבהו ןוטלשה תא ודיל רוסמל תונוטלשהמ שקיב אוה

 הרצונ .וטיגה ןונקת םגו ןוישרה ןילרבמ עיגה ןמז רחא .תושר ילב םישנא

 רמשמ .םילוחכ םידמ ויה םירטושל .(טסניד סגונדרא עשידיי) תידוהי הרטשמ

 ,יקסנאדלאס םייח :םהיניב ,םירטוש 12-10 ויה .וטיגה רעש די לע דמע

 ,טפאהגייווצ ,דלאגמיוב ,אקסאל החמש םייח ,לקנערפ בייל לאומש ,גרעברעביל
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 ,יקסרלוס .ח ,רטומלרפ ,ןיילק ,אריפש עשטוב ,יננעשזאק ,רענאמאר לבייל
 םדוקמ היהש) ןאזדיוד השנמ היה תידוהיה הרטשמה דקפמ .רעטלא לאקזחי
 .(הליהקה ריכזמ

 טפשמ-תיב םג היה .(סאג רעפעט) יקסוואטשרעג תיבב היה ''טארנדויה,,

 ."טארנדויה,, ירבח - םירבחה ,שטיוואדראמ ןאמרעה היה שאר בשוי .וטיגב

 .רצעמ רדח םג היה .ורבחל םדא ןיבש םיאטח לע וטפש םה
 בוחרב ןיקצינ תיבב ךכירחאו אינראילאמסב םדוק .םילוח'תיב דסונ

 הלחמב ולחש םינלופ םג .תוקבדמ תולחמל םילוח:תיב היה הז .רעוועשראוו

 -תיב תקזחה לע ולקה הזבו ומליש on .הז םילוח:תיבל ךכירחא וחלשנ תקבדמ

 המ לע ףסונ ,םידגבו ןוזמ לביק םילוחה:תיב .תוטימ םיעבראכ ויה .םילוחה

 ןפואב רדוסמ היה תיבה .גטייצ הלפ התיה הדיחיה תוחאה .וטיגל בצקוהש
 גרבסגינקמ םינמרג םיאפור םג ונייצ תאז .תפומל ןויקנב לבא ,יביטימירפ
 הקידבל חלשנ היה םילוח םד .סופיטה תלחמ תוטשפתה תריקח םשל ורקיבש

 הגייפ וב הדבע) תוקרי ןג היה םילוחה:תיבל .הנטק התיה התומתה .גרבסגינקל

 .(רעדנעב לאכימ םהב לפיט) בלח תקפסהל זעו הרפ םג (ןאמזולג

 ומכ) סופיטב הלח אוה לבא ,ןורבנעפיט ונעב ,הניומ אפור םג דבע הליחת

 םינלופה םיאפורה םויב םעפ רוקיב םשל םיאב ויה ךכירחא .תמו (םידבועה לכ

 .ריעבש

 ויה ברע"תונפל oy לבב םייתעש .סנלובמא םג היה "טארנדויה,, די לע
 ,הלא דוחייב ,וטיגה ילוח ואב המש .םויב םילוח 50 תוחפל ,םילוח םש םילבקמ
 סנלובמאב .גטייצ הלפו ינלופ אפור ולפיט םילוחב .הדובעהמ ברע תונפל ורזחש
 .וטיגה יבשות לכל סופיט דגנ תוקירז ונתינ

 רחא יוטיח השועו ןויקנה לע תרמוש התיהש ,תירטינס הדעו םג התיה
 .תקבדמ הלחמ

 .(יקסדארבישזאק לש ותב - תלהנמ) םיכרצנל לוז חבטמ םג היה וטיגב

 MD תובדנ ונתינו תוכומסה תורייעה MD NI םג וחכנ חבטמה תחיתפב

 ,שטיוואקוועל הנח וב ודבע .ינוריעה ראודה םערושק היהש ,ימינפ ראוד םג היה
 .שטיוואדראמ לחר

 לבא ,דמלל היה רוסא ימשר ןפואב .ףתרמ ךותב יאשח וידאר טלקמ היה

 םג ויה ."טארנדויה,, תכימתב תוצובקבו הרות דומלתב םידומיל ומייקתה
 .םידלי ודלונו תונותח

 1941 םיארונ םימיב .תוצמ תייפאל רושיא לבקתנ 1941 םגו 1940 חספב

 היה לבא ,ופכת םנמא תורזגה .ןוזמ םג רסח אל .הליפת-תיבל ןוישר םג גשוה

 התיה ,''דרע רעד ןיא ייז טאה טעמ,, .ןהילע רבגתהל היהי רשפא יכ ,ןוחטב
 .וטיגב הרוגש הרמיא

 ליטמ היה ''טארנדויה,, .'זדולו השראו םע רוסא רחסממ סנרפתה וטיגה

 .םייחה-ימוחת לכב תעמשמו בל-תובידנ התיה .םילודג םיסמ

 וצקש תורמלו .םירחא תואטיגל אמגודל היה הבאלמ וטיגב םייחה ןוגריא
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 תורצה לכ ףרח ,ידוהיה םייחה:חוכל למס שמשל לוכי אוה ,יגארט הכ היה
 .תואלתהו

 םעב ןומט חוכ הזיא :תופוכת םיתעל םילאושו םיממותשמ ויה םינמרגה
 ?םוי:םוי ושאר לע םיכתינה םיעגפה תורמל הרבח ייח יחו םייקתמ אוהש ,הזה

 רוזחל ולחה םיבר םידוהיו 'ץירזמל העיגה וטיגב םייחה לע העומשה
 ךכו וטיגל םלוכ וסנכנ רוסיאה תורמל .לובגה ךרד רבעמב ישוקה תורמל
 וא הדובע תונחמל וחלשנו לובגב ושפתנ םיבר .םידוהי 1,200 הבאלמל ורזח
 .וגרהנ

 םג .ןוזמל רתוי הלודג השירד התיה יכ ,וטיגל ץוחמ םג שגרוה רבדה
 םיצמאמב .ףסונ שוריג לש הנכס הפחיר .ותיסהו הברה ונישלה םינלופה
 ירחא דע ךכו ,שוריגה תא שדוחל שדוחמ תוחדל ''טארנדויה,, ידיב הלע םיבר
 .1941 חספ

 ןיאשכ) רקוב-תונפל 'א םויב ךורעל וטילחה תונוטלשה יכ ,עדונ זא
 .םהיתודועת תא קודבלו וטיגה יבשות לכ תפיסא (הדובעל םיאצוי םישנאה
 םידוהיה לכ תא חלשו םיליבומוטוא ''טארנדויה, רכש הז ינפל הלילב
 .ריעל ץוחמ לא םירתוימה

 .תודועתה תקידב הלחה ."ןעטערטנא ןדוי,, :הדוקפה התיה רקוב-תונפל
 ריבעמ היהו וייח תא רטומלרפ ןכיס ,םירתוימ תואמ המכ ויה תאז לכבש זוויכ
 .םירתוימ האממ הלעמל קר וראשנ רבד לש ופוסבש ךכ ,שיאל שיאמ תודועת
 ןוויכ לבא ,ורסא הלא תא .תורשע המכ דוע ואצמ םתרזעבו םיבלכ ואיבה
 םגו ,תולדתשה ירחא הלא םג וררחוש ,םירתוימ ףלא לע ובשח םינמרגהש
 .םלולסמל ורזח םייחהו .וטיגל םירחאה םג ורזח ןמז ירחא .תודועת םהל ונתינ
 לכ זוכירב שוריגה ףלחוה ,הבר תולדתשה ירחא .הפלח אל שוריגה תנכס םלוא
 ופסונ יכ ,וטיגה תא ביחרהל חרכה היה .הבאלמב ,דחא וטיגב זוחמה ידוהי
 בוחרמ קלח ףיסוהל תונוטלשה ומיכסה םיבר םיצמאמ ירחא .םידחא םיפלא
 .הרות-דומלתה םע אינראילאמס םגו הבאשמה ירחא רעוועשראוו

 תורייעהמ םידוהיה תרבעהל רסימוקל תונוטלשה ידי-לע הנמתנ רטומלרפ
 הרושק הרבעה לכ התיה תאז ידעלב יכ ,לודג גשיה היה הז .הבאלמל תוכומסה
 .שוכר ןדבואו םישנא תונברוק ,תוירזכא תוכמב

 100 ורבעוה םדוק .1941 רבוטקואב 30 דע הרבעהה תא רומגל וילע היה

 ךכ-רחא .קיפסמ רפסמב תולגע ond ונתינ תונוטלשה תדוקפב .ןולי'ז ידוהי

 םיישקה .הבאלמב ברל קסנרש לש הבר הנמתנ זא .קסנרש ידוהי 600 ורבעוה
 םתוא ונכיש .בונזדר ידוהי ואב הז ירחא .םויל םוימ ולדג םישנאה ןוסכיאב
 םהל היה אלש ,ובוגשטס ידוהי 700 דוע וראשנ .(סאגילוש) רטומלרפ תנחטב

 .לודג בער היה םש ,רובד:יבונל mown תנכס התיה .וטיגב םוקמ רבכ

 ,םוקמב ובוגשטס ידוהי תא ריאשהל ןוישרה גשוה םיבר םיצמאמ רחא בושו

 .ןו'זעיב ,זנו'צר ,ץפרש ידוהי תא המש וריבעה לבא
 .תחא הדיחי ויה הבאלמ וטיגו ובוגשטס וטיג
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 ובוגשטסב ורסאנ ראוניב 23-ב.תונוטלשה oy םיסחיה וערוה 1942 ראוניב

 יפמ עדונ ךכירחא .םידוהי 25 - הבאלמבו ''טארנדויה,, תעידי ילב םידוהי 3

 .תונוזמ תחרבה לע שנוע רותב ופאטסגה תדוקפב השענ רסאמה יכ ,טארדנאלה

 וטיגה רעשל .הלילב תרחואמ העש דע ץעייתה ''טארנדויה,, .דחפ ררתשה וטיגב

 -תונפל .רעשה תוחתפמ תא חקלו תיבב רטומלרפ םא ,לאש ,ינמרג רטוש אב

 אוה .היריעה תיבל רטומלרפ תא תחקל טננטיולרבואה םשב םירטוש ואב רקוב

 הרטשמה דקפמל ועידוה רקובב .העודי ותומ תביס ןיא םויה דע .רזח אלו ךלה

 ןפואב השרוי ריעה תבוטל הרוסמה ותדובע ללגב .הרונ רטומלרפ יכ ,תידוהיה

 .םיבורקה קר ףתתשהל ושרוה היוולהב .לארשי רבקל ואיבהל ללכה ןמ אצוי

 ומצע שח וטיגה .לבאו ןואכד וררתשה .ותוא הממהו וטיגה לכב הטשפ העומשה

 ,ורסאנ DAD .תורבקה:תיבל וטיגה ןמ םיבר וקמחתה רוסיאה תורמל .םתוימ

 25 רסאמב וראשנו םיבר וררחוש ןמז ירחא .הרטשמה דקפמ ,ןוזדיוד םהיניב

 לאיטלפ הנמתנ רסימוקל .שדח "טארנדוי,, םיקהל הדוקפ הנתינ .םידוהי

 -לע יכ ,ומש תא ריכזהל יאדכ אלש ,דחא DIX הנמתנ הרטשמה דקפמל .אלגעצ

 ומש תא םיתכהו תובר תורצל םרג תונישלמו םינמרגה םע הלועפ ףותיש ידי

 .והוגרהו הבאלמ ידוהי וב ומקנ ץיוושואל הנשה ףוסב עיגהשכ .וטיגה לש בוטה

 15 וחלשנ חספיברעב .תאצלו סנכיהל השק היה .םישק ושענ וטיגב םייחה

 וחלשנ חספ ירחא .םידגבו ןוזמ ךרדל םהל ןתנ וטיגה .ץיוושואל םירוסאה ןיבמ

 ולביק םתחפשמ ינב .םש םתויהל םינושארה םימיב ותמ םבור .םירחאה 12 םג

 חלשנ ןוזדיוד oa .תמה רפא תא לבקל םילוכי םה קראמ 150 ריחמב יכ ,העידי

 .םש תמו
 ,המדא-יחופת תצק איבהל וטיגהמ ואציש ,םירוחב 3 ורסאנ חספה רחא דימ

 םהל הנתנ תידוהיה הרטשמה יכ ,ורפיסו ונוע םה .(קאילעמאמ ,ןאמרעמיצ דוד)

 לע לקהל ידכ ,הנווכב Py המילעה תידוהיה הרטשמה יב ,ןוכנ היה הז) תאצל

 םש .ינוריעה רהוסה תיב ירוחאמ הדובע-הנחמל וחלש םירוחבה תא .(וטיגה ייח

 השולשמ רתוי הזה הנחמב בשי ידוהיש הרק אל רטומלרפ ימיב .םיישדוח ובשי

 העדוה ילבו ורסאנ םידחא םימי רחאל לבא ,וררחוש םיישדוח ירחא .םימי

 .יצבופילמ (שטיוואקציא) קעפמעל דחא םע דחי וטיגה ךותב ולתינ ,תמדקומ

 תויהל ווטצנ םידוהיה לכ .(קראמ 10 לש סנק םליש ןוזמ םהל רכמש ינלופה)

 שידיאל םגרתל חרכומ היה אלגעצ .ןילרבב טפשמ Man ןידיקספ ארקנ .םיחכונ

 וטיגב חורה בצמ .תועש 48 ךשמב תויולת ויה םהיתופוג .להקה תא ריהזהלו

 .עובש לכ לש ישיש םויב דוחייב ופכת תורזגה .םויל םוימ ערו ךלה

 לכ תאו תידוהיה הרטשמה לכ תא רוסאל הדוקפ האב 1942 לירפא עצמאב

 םתוא םיחלוש ויה .רהוסה-תיבל וחלשנו ורסאנ ,ואצמנש הלא ."טארנדויה,,

 ומיקה דחא םוי םלוא .םתוא וררחשיש חטבוהו הבר תולדתשה התיה .הדובעל

 ,ואיבה ,םילוחה תא םג ,םירסאנה תא .םידוהיה לכ תא ופסא ,וטיגב היילת

 לע לבחה תא ומשו םד בוז דע תינרוחא םהידי תא ורשק תובית לע םודימעה

 םידמוע הלאו המלש העש םהל וכיח ,ועיפוה אל דוע םידקפמהש ןוויכ .םראוצ
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 ,וללעתה םירטושה .םתחפשמיינב םהיניבו להקה לכ םלומו םראווצ לע לבחהו

 ,ותשא לא רביד רענאמאר השמ ,בליץבשמ תמ רענאמאר לביל .ולכאו וקחצ

 תונברוקה היהנש יאוולה :רמא יקסרלוו .תודהיה חורב םידליה תא ךנחתש

 "טארנדויה,,ש ןוויכמ :ןידקספ ארקוה ,םידקפמה ועיפוהשב .םינורחאה

 ומגרות םירבדה .ולתיי ןכל ,תומילשב תודוקפה ירחא ואלימ אל םירטושהו

 .םילתנה ילגרל תחתמ תוביתה תא ךופהל להקה ןיבמ םישנא ורחב .שידיאל

 .(רקסוטלופ ןהמ תחא) הפאמ ירבד ןלצא ואצמש ינפמ םישנ 2 ורונ םוי ותואב

 םישנאהשכ .קועצלו תוכבל לחהו להקה קפאתה אל ,תאזה תוירזכאה חכונ

 .וגרהנ םיברו להקב ורי ,םהל דגוהש רדסה יפל אל ורזפתה

 הרקי אל רתוי יכו שנועה רמגנ הזב יכ ,ועידוה םיימוקמה תונוטלשה
 | .רבד

 -יסיטרכ תא וקדב ."ןטערטנא ןדוי,, :הדוקפ בוש האב הז ירחא םידחא םימי

 םישנא 100 ורחב םירחאה ןיבמ .הדובעל חלשנ ,סיטרכ ודיב היהש ימ .הדובעה

 םוי 11 ירחא .םירטושב ותוא ופיקהש ,יקסראבזדוק תיבב םתוא ורסאו םיריעצ

 הדוקפ האב תרחמל .עסנו ,תומישר יתש יפל םישנאה תא קליח ,ופאטסגה אב

 תודימ יפל רוב (תורועל תשורח:תיב) יקסוואטשרעג לש שרגמב רופחל

 .שרגמה לע ףסאתהל םידוהיה לכ לע יכ ,הדוקפ האב ךכירחא .תומייוסמ

 -תיב לש ןידיקספ ארקוה .דצ לכמ שיא 50 םודימעהו םישנאה 100 תא ואיצוה

 תויהו שנוע רותב וטיגב םישנא ולתנ םייעובש ינפל :ןילרבב הובגה ןידה

 ןידיקספ לעופל וישכע אצוי ,קעצו הכבו יוארכ גהנתה אל ידוהיה רוביצהו

 ןיטקהל לדתשה ופאטסגה לבא ,האמה לכ תא גורהל ךירצ היה ,םנמא .ףסונ

 ,לוק אוהשיהזיא עמשיי וא אוהש ימ הכבי םא םלוא ,שיא 50 דע הרזגה תא

 םירטוש ודמע ביבסמ .וננוחש םישימחה תא הנושארבו םידוהיה לכ תא וגרהי

 אל .ויקרועב אפק ומדו הגירהה תעשב להקה לכ Tay ךכו .היירי:תונוכמ םע

 .םישנאה ברקב םייחה ולדח וליאכ ,דלי לש אל Ox ,לוק עמשנ

 לרוגה לפנ םכקלחב :םהינפב םאנ דקפמהו ,ופאטסגהמ םישנא 10 ושגינ זא
 םכילע .ץרמב הדוקפה תא ואלמו םיאג ויה .םידוהי ךכו ךכ גורהל לודגה דובכהו

 .שארב עולקל

 ודמע םישנאה .ורייש 50 םה ימ ררבוה קר זא .םינושארה 5 תא ואיבה

 ירודכב הארנכ ורונ םה .תורושק םהיניע הנייהתש ילב ,םירויה לא םהינפו

 תא הטה הנושארה הישימחהמ דחא .בר קחרמל וצפונ םהישאר יכ ,םוד:םוד

 קרו םישימחה לכ ורייש דע תוכחלו דומעל וילע היה .עגפנ אלו הדיצה ושאר
 .אוה םג הרונ םהירחא

 .םירויה ידי תא דקפמה ץחל הירי לכ ירחא
 .ויפמ הגה איצוה אלו ןבואמכ ןמזה לכ דמע להקה
 :קועצל ליחתהו וחורב רצע אל השענב לכתסהו רדגה ירוחאמ דמעש ינלופ

 םיחרכומ ויה וגרהנ אלש הלא 50 .גרהנו רסאנ אוה !ךפשנ יקנ םד ,רלטיה האלה
 .רובה תא ךכירחא תוסכלו םיגורההמ םילענה תא ריסהל רובל תדרל
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 .וטיגה לוסיח ינפל םידמוע יכ ,רורב היה .תושידאו ןואכד וררתשה וטיגב

 ןוצר לכ היה אל .וטיגה תנגה לעו השראו וטיג לוסיח לע םג עדונ ןמז ירחא

 רסימוקל הנמתנ ומוקמבו אלגעצ רטופ ןמז ותואב .םינגרואמ םייחב ךישמהל

 .עקראשט לאכימ שרעה

 וטיגה לוסיח

 הבאלמ וטיגב זכרל ולחה .םידוהימ ךיירה תא רהטל קוח אצי 1942 ףוסב

 חבטמ דסי וטיגה ,(דועו בוקמ ,בונחי'צ) תוכומסה םירעהמ םידוהיה תא

 םירוציבב םידבוע ויהש ,םידוהיה 500 תא הדובעל חולשל וקיספה .הרזעל

 .הרבגוה וטיגה לע הרימשה .אוועשזאסאנב

 םישנאה .תושידא התיה .שוריג ינפל םידמוע םה יכ ,ועדי םידוהיה

 ןמלז .תוטעמה תויונחב היהש המ תא וקליח .םדקהב רמגיי הזש ,רקיעה :ורמא

 .תעדל ומצע דביא גרבנדירפ

 רבמבונב הרשע - ג"שת ולסכ שדוח שארב החלשנ הנושארה הצובקה |

 םוקמ .הקנילברטל הארנכ ,"הדובעל םילגוסמ-יתלב,, 2000 וחלשנ .2

 םהל ונתנ אל .םילוחה תא םג וחקל .רטומלרפו סקופ תנחטב היה זוכירה

 תאצל םהילע היה רוסאו םהיתורידב םירגוסמ ויה םירחאה .רבד םוש תחקל

 .הצוחה
 םישנא הבו היינשה הצובקה החלשנ ,ג''שת ולסבב 'ד ,רבמבונב 13 םויב

 וכרע דיחפהל ידכ .םיטישכתו בהז ,ףסכ רוסמל וויצ ,םלוכ תא ופסא .םיריעצ

 וליבוה .םוקמב הרונ רתויב ןטקה םוכסה ולצא אצמנש ימו םידחא לצא שופיח

 ,טמאק :געלב םהינפ תא לביקו טארדנאלה םהל הכיח םש ,תבכרל םתוא

 .ןדוי עביל עניימ ,טמאק
 ךרדה לכ ךשמב םימ םהל ןתינ אלו םירוגס תונורקב וחלשנ םישרוגמה

 .ץיוושוא דע ,(תועש 36(
 .תישילשה הצובקה החלשנ (ולסכב 'ח) רבמבונב 17 םויב

 תיעיברה הצובקה החלשנ (ג'שת תבט 'ב) רבמצדב רשע השולשב

 ריעב וראשנ התדלי םע הדניה ותוחאו גרעבנזאר לאוי קר .הנורחאהו

 .ינלופ אפור תרזעב םינלופ לצא םרתתסהב

 .הבאלמב תידוהיה הליהקל ץק םשוהו וטיגה לסוח הז םויב

 םי'צניוושואב

 קר .םיזאגה ירדחל רשי וחלש םי'צניוושואל ועיגהש הלא לכ תא טעמכ

 םימיב ותמ הלאמ םיבר .המינפ הנחמל סנכיהל ''וכז , ,שיא תואמ המכ ,םיטעמ

 םהל יופצה תא ואר םיבר .תוברה תויצקלסהו תוכמ ,בער ,רוקמ םינושארה

 בקעי :םהיניב .תלמשוחמה רדגה לע ולעש ידיזלע תעדל םמצע תא ודביאו

 בייל לאומש ,עקראשט לאכימ שרעה ,רואיוו םהרבא ,אלגעצ לאיטלפ ,רעדעל
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 -תיבל וחלשנ הבאלמ ינבמ םיבר .קיט המלש ,אקסאל החמש םייח ,טנאלאג

 .ולצינ הז ידיילעו הנחמה ךותבש תואנבל רפס

 ידיילע ץוחה םע רשקתהל תורשפא AMM תצק לקוה רשאכ 1943 ףוסב

 wy ןב ידיילע ןגרוא דעוה .הבאלמ ישנא לש דעו רצונ ,ץוחב ודבעש הלא

 רתסב םיסינכמש הלא לכ .תידדה הרזע לע טלחוה .ןיפירמ ןוארב שוביילו ןיגאב

 עובש לכ .ובייחתה םלוכ .הבאלמ ינב לכ תבוטל ורסמל םיבייוחמ הנחמל ןוזמ

 ,םחלהמ קלח םג וריבעה .םיאבלמה הנחמה יבשות לכ ןיב קלוחו םחל ףסאנ

 רזעו הנחמה יאנתב ליגר אל רבד היה הז .םישנה הנחמל ,תושפנ תנכס ךות

 .םויאה ןמזה תא רובעל םיברל

 וגרהנ םיאבלמ .םיבוט רתוי תומוקמל םיאבלמ ריבעהל םג רזע דעווה

 .הלבח תולועפ תעשב

 ,גטיצ הלפ לש הרוסמה התלועפל תודוה הבאלמ ישנ ולצינ םישנה הנחמב
 הדסונש ,תרתחמב ליעפ חרואב ופתתשה הבאלמ ישנא .םייניש תאפרמב הדבעש

 .תוזעונ הלבח תולועפ העציבו הנחמב

 .הבאלמ ידוהימ םיעבראכ וררחוש םילוטליט רחאלו הנחמה לוסיח םע

 רורחישה ירחא הבאלמב

 ,םהמ םידחא ורפיסש יפכ .רורחישה ירחא הבאלמל ורזח םיריעצ םירשעכ

 םש וראשנש םריע ינב תא רקבל ידכ) ץיוושואל הרזח םידחא םימיל ואבש

 .אתווצב תויחה תוצובק יתשב הבאלמב הלאה םישנאה ורדתסה ,(םילוחה:יתבב

 .רדתסהל ond רזעו הפי םהילא סחייתה (טסילאיצוס ריעה:שאר) ריעה תונוטלש

 םהייח .םידבוע OF םהבש .םיסירג תנחטו ןמשל תשורחיתיב םתושרל רסמ אוה

 .ץראה תא בוזעל םיפאוש םלוכ .םישק

 ךָאנ הרּכזא 6 1946 ,ריעב הבצמה דיל הבאלמ ישודקל הרכזא
 .1946 ,טָאטש ןיא הבצמ רעד ייב ,עוואלמ ןופ םישודק יד

Memorial service in honor of the martyrs of Mlawa in front of the memorial, Mlawa,1946 
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 .םירופלס 3

 הבאלמ ידוהיל הרקש המ

 :ןושלה הזב תיסורב בתכמ תילתעב ןפלואמ ונלביק 1972 ראורבפ שדוחב

 דקפמ היה ,גרובזניג איליא ,םודאה אבצב קינבוקלופדופ רבעשל ,ילעב,,

 ,יתב םע ינא ונרג ולאה םינשב .1945-1944 תונשב הבאלמב יטייבוסה אבצה

IXםג ,ןיידע הנטק  YDםהייח תא ליצה ילעב .תושדח תולוע ונא םויכ .הבאלמב  

 ויה םא ,גשומ יל ןיא .םיצאנה שוריג ירחא הבאלמל ורזחש ,םידוהי 40-55 לש

 אצמ ילעב .הבאלמל ועיגהש ,םייערא םיבשות וא ,הבאלמ ידילי םידוהי הלא

 םהירוגמ:יתב ינפל םילייח דימעה וליפאו ףסכ ,הרפ םהל ןתנ ,תוריד םליבשב

 ,םורגופ תנכסמ םליצהל ידכ ,ףוסבל .''אק .א,, תויפונכ תעיגפמ םהילע רומשל

 אשמ וטוא םידוהיה תושרל דימעה ,םהב ךורעל וממז תוינלופה תויפונכהש

 יפל דחא לכ ,ועסנ םשמ .תיחרזמה ןילרבל יטייבוס ןיצק יווילב ,םריבעהש

 .הברעמ ,האלה ,וצפח

 ,אבצהמ ותוא וקיחרהו תונויצב ילעב תא ומישאה ל"נה ''היצפוא,,ה ללגב

 תויוכז תא דיספה ךכו ,תואלמיגל תאצל ונמז עיגהש ינפל םיישדוח תאזו

 .ריכב ןיצק לש היסנפה

 תא ליצה ילעבש ,םידוהיה םע שגפיהל הצור דואמ יתייה .ץראב וישכע ונא

 .םהייח

 .ץניאמ היראמ:הכלמ :םותחה לע

 ןפלואב TX התיהש ,החפשמה oy רשק ונרציו ונינע ףכית ,ןבומכ ,ונא

 ליגב םידלי ינשל בא ,ןיד-ךרוע ,הנתח ,התב םע ץניאמ 'בגה :החפשמה .תילתעב

 .אנליובו ונבוקב עודי ירוביצ ןקסע ,אפור ,הנתח לש ויבאו ,ךר

 םיאבאלמ לש תומש ונלביק .הבאלמב זא ויהש ,ונישנא םע רשקב ונאב

 אצמיהל םלזמ ערתיאש ,ץראב םישנאה .תוקייודמ תובותכ ילב בורל ,ל"וחב

 לע םרפסב ופיסוה םגו רופיסה תא ורשיא ,הבאלמב תוללמואה םינשה ןתואב

 .םידוהיה וירזועו ל"נה ןיצקה לש םחה ידוהיה בלה

 הת סוכ לע ונלש תיתרוסמ תיתנש השיגפ התיה 1972 לירפאב 16 םויב

 ונחלש .ל"וחמ םיאבאלמ םג וז השיגפל םיאב ,ליגרכ .םינמא תועפוה הוולמ

 .הז ברעב ףתתשהל זדוילבו ץניאמ תחפשמל תונמזה

 םיאבאלמה לכ םשב םתוא Pa ,םייהטרו לוטאנאךמחנ ד"וע ,החנמה

 םישעמה לעו גרובזניג איליא קינבוקלופדופה לש םיאלפנה וישעמ לע רפיסו

 ינד אוה ,לאינד ד"וע הנע החפשמה םשב .האושה תיראשל השעש םיבוטה

 .םילוח:תיבב זא התיהש ,ץניאמ 'בגה לש mann ,זדוילב
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 ןיצקה תא הבאלמב ריכהש הטילפה תיראש ילוצינמ דחא ,טפש םהרבא
 הרזעה לע ,הב הריוואה לע ,ריעב זא היהש המ לע רפסל ביחרה ידוהי-יטייבוסה
 .םידוהיה וירזועו גרובזניג איליא ןיצקה דצמ הבחרה

 .הלאה םירופיסה לש םוצע םשור תחת ויה םיחכונה

 םייתעבג ,טפש םהרבא

 שאמ םילצומ םידוא

 ,הל וארקש יפכ ,היסורב זא הליחתה .היסור תא יתבזע 1944 רבמבונב

 :ךכ ליחתה הז ילצא ."היצאירטאפרה,,

 .הניארקואב זוחבוסל יתוא וריבעה םשמו לארואה ירהב הרייעב יתרג

 ןילבולמ .ןילבול ריעל ,ןילופל ונתוא וחלשו ינלופה אבצל יתוא וסייג וז הרייעב

 .הגארפ - השראו רברפל ונתוא וריבעה

 ow לע הלסיוה לעש רשגה תמקהב תימוי הדובע רמג ירחא .1945 ראוני

 בצמב ויהש ,םידוהי ינש דוע םע .השראוב רבכ ויה אל םינמרגה .יקסבוטאינופ

 .הריעה ךרדב האופקה הלסיוה תא ונרבע ,ילשל המוד

 םידרומ לש םירבק .םישנאמ קיר אוהו ,"ינלארטאעט ץאלפ,, רככל ונאב

 ,םירודכמ םירוחה ויה וארנ תוריקב .םיגורהה תומשו םלצ תיב לכ ינפל .םיגורה

 .תיבל תיבמ ץורל ולכויש ןעמל תוריקב םילודג םירוחו

 ידוהיב ונלקתנ .קי'זונ םש לע תסנכה תיבל םשמ ,הדראבט בוחרל ונסנכנ

 :ונל רפיס אוהו ,דחא

 המכב .תומוקמ ינימ לכב םירוזפ םה .םידוהי 500-כ ילוא םנשי השראו לכב

 דחא רקנובל ונתוא איבה אוה .םיסורה םיתב ךותב םיווסומ םירקנוב ונב תודוקנ

 -ירחא קרו םילגרה תא סינכהל היה ךירצ םדוק .תכבוסמ התיה הסינכה .הזכ

 ידכ ,ןוזמ םיתבב םישפחמו םיאצוי ויה תולילב .םש ורג הככ .ףוגה רתי תא ןכ

 ןוויכב השראוב םהיתבמ םינלופה תא ושריג םינמרגה .שפנה תא םייקל

 םשמ .השראומ םינמרגה תחירב לע ועדי אל וליפא הלאה םידוהיה .בוטאינופ

 ,ונל הארה ,הזה תיבב הנה .'ןטקה וטיגה,, םוקמ ,הנדולח בוחרל ונתוא איבה

 .םיתבהמ םוקרז הככו םיקש ךותב םידליה תא ww ,םידוהי םידלי םינמרגה וחצר

 םיקשל םתוא וסינכה .וז הרוצב ולסיח םייח םידלי םג ,םיתמ םידלי קר אלו

 ארקנה רככל םאיבהל ידכ ,הטמל דמעש ,אשמ"וטואל םוקרז םיתבהמו

 ."ץאלפיגאלשמוא ,,

 רחא ,יתשגפש ןושארה ידוהיה .השראול םייתניב סנכנ יטייבוסה אבצה

 ,ורסח ןכ םג תואופר ,היה אל אפור .תואיר תקלדב הלח ,הריעה יתסנכנש

 .ןברוחה ירחא ידוהיל הכרענש הנושארה היוולהה התיה וז .רטפנ ידוהיהו

 קצולפ ןוויכב הלגעב יתעסנ תידוהי החפשמ Ty oy .1945 ראורבפ ףוס

 .הבאלמל קסלשאנ ךרד תבכרב ןילדוממו ןילדומ ךרד
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 .םינמרגה תעינכ ינפל דוע היה הז .הבאלמ ריעל יתאב 1945 סראמ תליחתב
 .םימי 3 ונעסנ הבאלמל דע ןילדוממ

 - "ןשיה קוש,,ה .ריעל יתכלה רקובה תרומשאב .הלילב העיגה תבכרה

 לדנז קיציא תיב .תוברוחב הקסבשל דע הקצולפ בוחר .תוברוחב ויעבר השולש

 .ונניא ,יתרג וב ,תיבה .םיסורה אל בוחרה לש םידדצה ינשב הפ םיתבה .דמוע

 ,יוגב םש יתלקתנ .גרבננורק לש תונחה וב התיהש ,תיבב הרג ילש החפשמה

 ררוגתהש ,רחא יוג .הברה יתעמש ונממ .זחשמ - עוצקמב .ילש ןכשה םעפ היהש

 איבה תרחמל .יתנל ולצאו ,התיבה וילא יתוא חקל ,לקנרפ לדנמ םהרבא תיבב

 .גרבנזוריץיברק הדניה הדבע םש ,תילאיצוסה הרזעה תקלחמל זחשמה יתוא

 ריעב .לאמש - .ס.פ.פ תגלפממ ,ןו'צשח קדאלו היה זאד "'זטסימרוב,,ה

 .ןילבולב הלשממה לש ונייהד ,ינלופ אלו יטייבוס אל ,ףסכב זא ושמתשה אל

 .םולשת ילב ונתינ םיתוריש םג .קי'זוק ma troy ond םניח וקליח רקוב לכב

 אריפש שרה תיבב תימשר הריד יתלביק .םולשת אלל הדבע הרפסמה ,לשמל

 ,יקצי'זופ םמשש ,ידוד-ינב ,םידוהי ינש רבכ ורג ןאכ ."סעלאה,,ה דיל ,רבעשל
 .הקזדולבונישק בוחרהמ

 .דועו יקסבונולבאי ,רנזרד םולש :םיאבאלמ דוע ואב םהירחא

 ידילי אקוודראל ,םידוהי דוע הבאלמל ואב ,1945 יאמב ,העינכה ירחא
 .ריעה

 ידוהיה ריעה-ןיצק

 לאש אוה .ידוהי ינא ,דלפ ימש :רמואו יטייבוס ןיצק ילא שגינ .1945 ינוי

 .דרשמל וילא יתוא ןימזהו יבצמ לע םיטרפ יתוא

 ,יקסלופ קנב תיבב אצמנ ודרשמ .ריעה ןיצק לש דיקפתב שמיש אוה

 םתא ךיא :לאש אוה .המחלמה ןמזב יתורוק לע לכה ול יתרפיס .ובטסוראטס

 לש תויפונכ תואלמ קסלשאנל דע הביבסה לכבו ריעה יכ ,םכייח תא הפ ויחת

 .דחא םוקמב םידוהיה לכ תא זכרל ,ןעוט אוה ךכ ,ךירצ .םינלופה םינמואלה

 .תיבה ינפל הרימש דימעי ודיצמ אוה

 לכ לש ןיצק אוה ,רתוי ריכב ןיצקל יתא אוב :רמאו יתרידל ילא אב דלפ

 .גרובזניג - היה ומש .ודרשמל וילא ונאב .רוזאה

 ךייש maw ,הגולד בוחרב ?mad May םידוהיה לכש יל עיצה גרובזניג

 .ונתסנרפל הכאלמ תומוקמ ונגריאו םש ונרג .ונישע ךכו ,יקסנימאקל םעפ

 דעווה רבח ,רנזרד םולש - ריכזמה ,טפש םהרבא - שאר בשויה :דעווב ונרחב

 .יטייבוסה ןיצקה ינפל םיארחאה ונייה ונא .לקנרפ דוד השמ -

 .ונירוגמ:םוקמ ,תיבה תא and ריזחהל ונתאמ ian הייריעה םעטמ

 ,םייוסמ תיבב ונתיב תא ופילחיש ,יאנתב ונמכסה .רחא תיב ונל תתל וחיטבה
 אל הייריעה לבא ,קרנק ריאמ רג היה וב ,תיבה תא יתעצה .רבעשל ידוהי

 .יתעצהל המיכסה
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 -ל רבכ ונעגה .לדג הבאלמב םידוהיה רפסימ .םישדוח המכ ורבע םייתניב

 םג ונלביק .דלפ ונל קפיס 'דכו רשב ןוגכ ,ןוזמ יכרצ .חבטמ ונל ונרדיס .שיא 0

 תרזעב דלפ ןיצקה לבא ,הרפה תא ונתאמ םיבנוג ויה םעפ ידמ .הבילח:תרפ

 .התוא ונל וריזחהו הדיבאה תא ואצמ וילייח

 "םידוהיה לכ תא גורהל,

 תיב דיל םידמוע ויה םהיניב םירוכישה .בוט היה אל ונילא םינלופֶה סחי
 לכ תא גורהל שיש יולגב םיארוקו תולוקיילוקב ונתוא םיללקמו ונירוגמ

 ויה ,לאמש תוגלפמל םיכייש ויהש הלאל טרפ ,םינלופה .המודכו םידוהיה

 םלוא ,בורל הייומס התיהש ,ונילא האנשה תא ונשגרה .ער ונילא םיסחייתמ

 ןכ ירחא Wann .ינלופ לצא םייעובש יתדבע ינא ,לשמל .הייולג DA םיתיעל

 .םידוהי הברה ולסיח ירה םהו ,''אק.א''זל רושק אוהש

 אוה .םלוא היה ונירוגמיתיבב .םוי לכב טעמכ רשקב יתדמע דלפ םע

 .ןוזמ יכרצ ,הדובעל םילכ ,הריפת תנוכמ איבהל חילצה ,וידאר ונתושרל דימעה

 תונכה לע יל רסמו (1945 טסוגואב ,ינמודמכ ,הז היה) דלפ ילא דרחנ םעפ

 תא לוענל ונילע דקפ אוה .ןנוגתהל ןבומכ ךירצ .ונתוא ףיקתהל ''אק.א,,ה דצמ

 הגולד בוחר דיל םילודגה םינסחמה דצמ .הנגהל םיבור 5 ונל רסמו םירדחה לכ

 - ''אטאיבער,, :דלפ היה הז .תלדב םיקפוד רקובב 4 העשב .הירייילכ דימעה

 לבא ,''אק.א,, WIX דצמ הפקתה התיה :ונל רפיס אוה ?שגרמה ךיא ,םידלי

 .הפקתהה הפדהנ ,ונבצהש םילייחל תודוה

 השיגפל .הנמאנה ונתדות תא ond wand ידכ ,וניליצמ םע השיגפ ונגריא

 .םידוהי:םיטייבוס םיניצק דועו גרובזניג קינבוקלופדופה םג ואב וז

 ריבעהו סנכנ ינלופה אבצה .ריעה תא בזע תוקלחמה לכ לע םודאה אבצה

 .לשמימה תא ודיל
 ידוהי בל ,םביל בחור תא ,דלפו גרובזניג ,םיניצקה ונל וחיכוה םתביזע ינפל

 אשמ"וטוא ונל ועיצה םה .''אק.א,, תויפונכ דצמ הנכס התיה בוש .וניפלכ ,םח

 תא יתבזע ךכו .ושעו ורמא .ןילרביחרזמל דע ונתוא וריבעיש ,ןייוזמ יווילב

 .הבאלמ

 ,טפש לאכימ MTA יפמ םיטרפ דוע יל ועדונ ,ץראב יתויהב ,ןכ ירחא

 ינפל דלפו גרובזניג םיניצקה תא ודימעהש ,רפיס אוה .ץראב אוה ףא אצמנה

 המב תעדל ,ןבומכ ,השק .ונל ורזעש הזב םתוא םמישאהב יטייבוס יאבצ טפשמ

 ןיצק ,יתוא םג ושפיחש ,הדבוע .םיפיעס הלא יפלו םתוא ומישאה קוידב

 ותחפשמ םשש ,ידוד-ןבב ולקתנ זא .יתוא שפחל הבאלמל דחוימב אב יטייבוס

 וצלאנ לבא ,ידמל השק הרוצב ותוא ורקח רהוסה-תיבל ותוא וריבעה .ילשכ

 םיניצקה לע גשומ ול היה אלו ,הבאלמב זא היה אל ללכב ידודיןב .וררחשל

 ?ma הגולד בוחרב תיבהמ םידוהיה תרבעה לע יל עדונ ונממ .דלפו גרובזניג

nonיקסלופ לטוה,, ". 

 .הצרא יתילע ןילרבמ
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 ף''ירה רפכ ,טפש לאכלמ

 סנב יתלצינ
 .(הבאלמל בורקה) ובוגר'זד Pow הגולבונישק רפכה - יאצומ םוקמ

 .יתוא ואיבחה םשו רפכל וטיגהמ יתחרב 1942 תנשב

 הבאלממ םידוהי 7 ואיבה רפכל .םיקיבשלובה םע ןילופ תמחלמ .1920 תנש

 הצר יתוחא .םיקיבשלובה םע רשקב םתוא ומישאה .יבא היה הז .ידוהי דועו

 תא ליציש חלגה ינפל יכבב החפייתה ,םהלש הליפתה ןמזב "לו'צשוק,,ל

 ינלופה ןיצקל ברקתה ,הליפתה תא קיספה רמוכה .וב תוריל םיצור יכ ,היבא

 ,וב ורית םא,, .םזיבשלובה ןיינעמ קוחרכ ,טפש ידוהיה תא ריכמ אוהש ,חיטבהו

 .תויריב ולסיח םידוהיה תעבש תא לבא ,ליצה אבא תא ."יב םג ורית
 יל ןאיצמה .לוכב יל הגאד אובחמב יתייה םלצאש ,תינלופה החפשמה .2

 תדימב רוח ורפח רצחב רשא םהלש םסאב .קהבומ ינלופ ow לע תוהז-"תדועת

 רוחב .האווסה םשל ,אשדב רוחה תא וסיכ .וליאכ רבק תרוצב ,םדא לש ולדוג

 ,דצהמ חיגשמ היה םהמ דחא .לכוא יל האיבה החפשמה .ןמזה לכ יתייה הזה

 לול היה םסאה דיל .לכוא יל ואיבה םויב םימעפ שולש .הזב ושיגרי הלילח אמש

 .ץיקב םגו ףרוחב םג ךשמנ הז ךכ .לכואה תא יל םיאיבמ ויה לולה ךרדו

 .רבד ועדי אל םינכשה .ג''ק 40-ל Syn והשמ ילקשמ היה ונתוא וררחיששכ

 ישנא וסנכנ הלילב םעפ .הביבסה לכב ויה רבכ םיסורה .רורחישה ירחא

 ,יתסיג .תינלופה החפשמב ,ןאכ אצמנה ידוהיה תא Sond םיצור םה ,"אק.א,,
 וררחישו עונפוא םג םתא וחקל םה .התושרבש ףסכה לכ םהל הנתנ ,יתשא תוחא

 .המ'גיפב םינוירבה יתוא ואיצוה ,''ילורק ךשט,, גחה ימיב ,ףרוחב היה הז .יתוא

 ראשיהל דחפ היה רבכ לבא .םתיבל יתוא וחקל םינכש .ירחא ורי םה .יתחרב

 יתרבע .ןיידע םהל ראשנש ,ףסכה תיראש תא יל הנתנ יתשא תחפשמ .םלצא

 .יתליצמ םע ימשר ןפואב יתנתחתה ow .(רבעשל ןייטשנלא) ןיטשלוא ריעב רוגל

 ,תידוהיה הליהקה שאר בשוי יתייה .רוביצ יכרצב םג יתקסע ןיטשלואב

 .1947 דע יתראשנ ןיטשלואב .תינויצה תורדתסה שאר בשוי

 תוריקחו םירסאמ

 יתוא ומישאה .הריקח םשל םתא יתוא וחקלו םיסורה ילא ואב םעפ

 יתלפט דחא קינבוקלופדופ םע דחישו ץראליץוחמ םינכוס םע רשקב יתדמעש

 עבטמ רחסמב יתקסע .םידוהיל יתתנו םינמרגהמ יתחקל .ילאגלייתלב רחסמב

 המכ לכ הינפל בצייתהל יתוא החירכה הרטשמה ."רוחש רחסמ,,ב ללכבו ץוח

 .לעש לכ לע יל וברא םהו םחוקיפב יתייה ןמזה לכ .םימי

 יתוא ומישאה בושו יתוא ורסא בוש ,1947 תליחתב ילוא ,1946 תנשב

 ודשח םה .םהמ יתחרב - הרירב תילב .תמדוקה םעפבכ ,"רוחש רחסמ,, יקסעב

 ,ןכירחא יל ורמא ,והוספתי OX .ותוא ושפיחש ,טפש םהרבא אוה ינאש ,יב

 .ריביסל רשי ותוא וחלשי
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 יתוא וספתי אמש ששחמ םעפה .תרתחמב יתייה בוש 1950 תנש דע
 ,הגארפב היה הז ,תאז לכב ?ךלעב הפיא :ףרה ילב ורקח יתשא תא .םיסורה

TSN4-3-5 רהוסה-תיבב םש יתייה .ןיטשלוא ריעל רהוסה:תיבל וריבעהו יתוא  
 ושרד .ילאגל יתלב רכמ-רחסב בוש יתוא ומישאה .םישק יד םיאנתב תועובש
 קינבוקלופדופה םע יתלפיט םנמאש ,רשאמ ינא וב ,ךמסמ לע םותחאש ונממ
 ינניא ללכבו ,הנשלה יהוזש התיה יתנעט .יתמתח אלו יתדגנתה .רוסא רחסמב
 אל ינאש ,התיה םהלש הנעטה .יב וציברה .גרובזניג קינבוקלופדופה תא ריכמ
 .ןינעה לכמ גשומ וליפא היה אל ילו ,טפש םהרבא ותוא אלא ,טפש לאכימ

 .ןתוא ולסיח וליאכ ,הזה קינבוקלופדופה לע תועומש ילא ועיגה ןכיירחא
 סנב .םינמרגה ןמזב רשאמ עורג ףא ילרוג היה רהמנו רמ ?ילרוגב הלע המו

 .יתררחתשה
 יתרבע ןאכ .הצרא יתילעו ינב ינשו יתשא םע ןילופ תא יתבזע 1957 תנשב

 .ף"ירה רפכ בשומב ינאו תואלקחל

 (ץיבוקרב) לגיפש הרש

 םינורחא םידירש
 .1945 טסוגואב יתאב הבאלמל .1945 יאמב הדמשהה:הנחממ יתררחתשה

 עשילא לש תיבב ונרג .דלפו גרובזניג :םיטייבוס םיניצק ינש הבאלמב זא ויה

 ,יקסני'צפורטס תיב לומ ,הגולד בוחרב תיבל ונתוא וריבעה ןכמ-רחאל .ןייטשנדומ

 .םיפי םירדח םע תומוק יתש ןב תיב

 הידוהי ,הקתור ;היסורמ םינושארהמ רזח ,טפש םהרבא :הבאלמב זא ויה

 םג ,המש תא תרכוז יניא ,הרוחב ;הינמרגל הרזח .הבאלמ דיל הנחממ ,הינמרגמ

 השמ ;הילרטסואב וישכע ,היסורמ ורזח ,ותשאו רנזרד םולש ;הינמרגמ איה

 םויכ ,הדמשהה-תונחממ ,ךלמ יאנודא ;הינמרגב םויכ .ץיוושואמ ,לקנרפ דוד

 ,לפוק ;תעדוי יניא םויכ ,הדמשהה תונחממ ,יקסבונולבי ןרוא .הילרטסואב

 רסאודלוג ;ןמלז היחאו הלוט ותשא DY ,תעדוי יניא םויכ ,הדמשהה תונחממ
 ,הדמשהה תונחממ ,יקסנלכינ ;םידיסחירפכב םויכ ,הדמשהה תונחממ ,םייח

 םע הנתחתה תחא ,הדמשהה תונחממ ,רלסרב תויחא יתש ;ליזארבב םויכ

 םויכ ןכיה ,הדמשהה תונחממ ,םייהדלפ ;ליזארבב איה םג הינשה ,יקסנלכינ
 ילותק השענ ,ותד תא רימה ,הדמשהה תונחממ ,יקסננזופ ןימינב ;תעדוי יניא

 םויכ ,הדמשהה תונחממ ,גרברבליז ךורב ;רטפנש העומש שי .הבאלמב ראשנו

 םויכ .רזייב תיבב רג היה ,"קלול,, לארשי ןבה oy ,והילא יקסרלוס ;ב"הראב
 ,ןייטשנדומ עשילא ;הינמרגב םויכ ,הדמשהה תונחממ ןבואר טורש ;ב"הראב

 םויכ ,הדמשהה תונחממ ,יקצוטסוליב לסוי ;ב''הראב םויכ ,הדמשהה תונחממ

 רנטוק הי'זדאנ ;ןימורו'זמ ,ומש תרכוז יניא ,ויחאו יקצדשפ שרעה ;ב"הראב

 םויכ ,(יקספרש תיבל) :ותשאו גרברביל םייח ;התיא המ תעדוי יניא ,'זדולמ

 יאבאלמ DY הנתחתה ותוחא | .ובוניזדארמ ,ץיבונורהא ןתנ ;הינמרגב
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 תבה oy הדניה ותוחא ,גרבנזור קלוי ;(האמחירחוס היה (Pax בואטלקרוט

 היה (קפמל) 'ץיבוקציא קשרה ;הילרטסואב םלוכ םויכ .תרתחמב ויה הלש

 ;הילרטסואב םויכ ,ץיוושוא הנחממ ,גרבנזור םייח ;הילגנאב םויכ ,ץיוושואב

 תרכוז יניא ,הקבולאי ;ב"הראב םויכ ,ץיוושוא הנחממ ,(קדוח) אמרופ שרה

 .םיטרפ
 םיניצקל תודוה .םכרדב וכישמהו הבאלמל םימי המכל קר ואבש ויה

 םיקפסמ ויה םינלופה .הרפתמו הירלדנס ריעב וחתפ ,דלפו גרובזניג ,םירכזנה

 .חבטמ םג וחתפ .לושיבל רשב איבמ היה דלפ ןיצקה .םיקוור ויה בורה .הדובע

 ףסכ היהש ימל .םיירהצ:תוחורא קר םישיגמ ויה .לגיפש הרש - התיה תלהנמה

 תואצוהה לע תימינפ תרוקיב התיה .םניחב ונתנ - היה אלש ימל .םליש -

 ךכו .הנומוק ןגראל עיצה ףא דלפ .לבסנ היה םינלופה לש סחיה .תוסנכההו

 .היה

 תורנ ונילעה

 דלפו גרובזניג ואב .תורנ ונילעהו תיגיגח החורא ונכרע הנשהישאר ברעב

 םיחרואה .םיטייבוס םידוהי םיניצק םגו םילייח ונילא םיאב ויה .ריעהישאר םגו

 ידכ ,הנתמכ ריעהישארל תבלוח הרפ תתל אוה הצור יכ ,רמא דלפ . .ונינפל ומאנ

 גיצנדב ורגש ,םיאבלמ ויה .וניניב תונותח םג ויה .םיאבלמה םידוהיל רוזעיש

 ,יקסרלוס קלול ,יקסנלכינ םיפי ,ןמטכיל השמ ןוגכ ,הבאלמל רוקיבל םיאב ויהו

 .יקצוטסילאיב HOW ,רטלא לבייפ ,(ילעב םויכ) 'ץיבוקרב םייח

 ןכלו דקפמה היה גרובזניג .םוי לכ ונילא אב היה .בייקמ היה דלפ ןיצקה

 הארה ,יאבלמה ןגב לויטב ,דחא םוי .רוקיבב םעפ לכב ףתתשהל היה לוכי אל

 תדלומה ןעמל ולפנש ,םילייחהו םיניצקה רכזל וביצהש ,הלודג הבצמ דלפ ונל

 םאצומ םמש דיל היה בותכ אל לבא ,םידוהי ויה 80% ילוא ,60% .תיטייבוסה

 .תדלומה ןעמל לפנ הזו הז ןיצק קר היה בותכ .ידוהיה

 ךלוה היה ,ינוריעה ןגב הכישח םע ברעב ךלוה היה רשאכש ,רפיס דלפ |

 . . .וב ועגפי אל ,ינמואלה אבצה ישנא וב וריי םאש רוחס-רוחס

 עדונשכ .ויה האושה ילוצינמ .םינלופה ידיב םידוהי המכ וחצרנ זנוודארב

 זא .ךכ לע ול ונרפיסו דלפל ינאו לקנרפ ,גרבנזור קלוי ,טפש ונכלה ,רבדה ונל

 הצר אל .ונרג ובש תיבה דיל הרימש דימעהל הרוה םימי המכ הזש ,ונל הליג

 תאצל אלו םינפבמ תיבה תא רוגסל :התיה ותצע .ונל רפיס אל ןכל ,הלהב ררועל

 אל ,םיטסינומוק ויה םה .הצרא תולעל םיצור ונאש ועדי דלפו גרובזניג .ברעב

 .םייטילופ םיניינעב םתא ונרביד

 ,'זדול ךרד ,השקו בוט אל בצמה םשש ,ורפיס םה .'זדולמ ורזח םיאבלמ המכ

 ודגנ אצוהש ,תוומ ןיד-קספ לע ול עדונש ,רפיס גרבנזור קלוי .ןילופ תא בוזעל

 .ןוחטבה תורישב דבעש םושמ ,ינמואלה אבצה ידיילע

 םהבש ,םילודג םירדנט 2 דלפו גרובזניג ונל ונימזה זנו'צארב םורגופה רחא

 םוקמבו ןוחטב םשל םיניצק ינש ונל ונתנ .תיחרזמה הינמרגל חמק ויה םיליבומ
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 קלוי ;(יקספרש) ותשאו גרברביל םייח :ויה םיעסונה ןיב .םידוהי ow ויה חמק
 ותשאו לפוק םהרבא ;יאנודא ;טפש םהרבא ;ץיבוקציא קשרה ,ותשאו גרבנזור
 הרש ;ותשאו רנזרד םולש ;יקסבונולבי ןרוא ;(ב"הראב הרטפנ ותשא) היחאו
 לקעי ;לקנרפ דוד השמ ;גרבנדיירפ קשרה ;קלול םע והילא יקסרלוס ;לגיפש
 .(הבאלמל זא אב קוידב) רטרבג

 ברעב .םישדוח 4-כ הבאלמב אופיאיתישע .1945 רבמבונב הבאלמ תא ונבזע
 םצעב ,הפק-תיבל ברעב ונאצי ,גיצנדמ ה'רבחה ואבשכ .תאצל אלש ונלדתשה
 םיבוט ויה וניניב םיימינפה םיסחיה .תאצל וניברה אל םויב וליפא .הדעסמל
 .ףתושמ היה לכה .ונרגס אל םירדחה תא .דואמ

 ,םידוהיל .רדח ונל ונתנ .ידוהיה דעוול ונינפ םש ,תיחרזמה ןילרבל ונאב
 ישנא DA םהיניב ויה .שיא 150-כ םש ודבע ינמזב .וטוא ונתנ ,רובעל וצרש
 אלש םוי היה אל לבא .שידיי תצק ועדי,םה םידוהי יכ ,םינפ ודימעהש ,.ס.ס
 .ונדרפנ םימיל .םעורז תחת םהל היהש ,ןמיסה ללגב ..ס.סה ישנא תא וספת
 המכ ונשגפ ow ."רלטיהירעונ,, לש הנחמ םעפ םש היה ,גניפאדלפל ונאב ונא
 חרזו היבוט .ןתנ דוד ,רנימי'צוד ,(רתלא ןימינב ינב) רתלא םיחא :םיאבלמ
 .דועו ינ'זוליוו הימחנ ,הנכולמ

 קר אלש ,יתעמש הינמרגב .תילאגל-יתלבה היילעב ןיסירפק ךרד יתאצי

 ןישלה והשימ .ןידל ודימעה דלפ ןיצקה תא םג אלא ,גרובזניג ןיצקה תא

 םתא םישועו םידוהי ליבשב "םודאה אבצה,,מ םיבנוג ויה יכ ,םהילע
 |  ...םיקסע

 עבראכ לכה ךסב םש יתייה .ונירוחאמ הבאלמ תא ונראשה 1945 רבמבונב
 ואב הרבחה רשאכ .תיבה תא םיבזוע ונייה אל םיברעב ללכ-ךרדב .םישדוח
 ןעמל .הדעסמל ןוכנ רתוי ,הפקיתיבל םיכלוה ונייה ,ברעב 8-ב ךרעב ,גיצנדמ
 ,.,ריעה לע לכתסהל באכ בלה .בוחרל תאצל וניברה אל םויב םג ,תמאה

 יד ךָאנ הבצמ 5 1946 תנשב המקוהש הבאלמ ישודקל הבצמה
 6 1946 ןיא טלעטשעגפיוא ,עוואלמ ןופ םישודק

 Memorial commemorating the martyrs of Mlawa, erected ןח 6
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 (רקסוטלופ) סלפ השמ

 תחא הפלפכב ''םייוג''ו םידוהי

 ונייה .רקסוטלופ שרעה םולש יבאו שינוי תיבמ הטיא הרש ימאל יתדלונ

 | .יכונא םהיניב ריעצהו םהרבא ינשה ,לואש רוכבה :םיחא 3
 ינאו ילש הווצמהרב ינפל םש יתייה ינא .שדחה שרדמה תיבב ללפתה יבא

 תיבל םיאב ויה תותבשב קרש םישנא ויה .םימדקתמ .םישנא ויה םשש ,עדוי

 ועסנש ,ימצעל ראתמ יניא .םש וללפתה לוח םויב םא עדוי יניא .תסנכה

 םיכורא םינקז ילעב ,םייתד םישנא םש ויהו היסהרפב תבש ולליח וא תבשב

 רתוי םיססובמ ויה שדחה שרדמה תיבב םיללפתמה .םנקז תא וחליג אלש

 ANY בוט היה ילכלכה םבצמש ןוויכש ,רבדה שוריפ PX לבא .תילכלכ הניחבמ

 .רתוי תינוליח התיה טתפקשה

 .םש ודלונ יחא לכ ,יתדלונ ינא הב ,בונח'צ הרייעה התיה הבאלמל ךומסב
 .הבאלמל ובש ירוהשכ ,הנש יצח ןב יתייה ינא

 רפס-תיבו תירבע היסנמיג הב התיה .תקהבומ תינויצ ריע התיה הבאלמ
 םיפסאתמ ויה ,יממעה רפסה:תיב תא ומייסש םידימלתה ."הנבי" ירבע יממע
 .תירבע קר םירבדמו םיברעב

 - שמוחו ארמג ,ך"נתמ ץוח ,תועוצקמה לכב תינלופ ונדמל רפסה תיבב
 -תיב רצחב תוקספהב .תינלופ התיה תירקיעה הפשה .ונדמל אל שידיי .תירבעב
 .שידיי וניניב םירבדמ ונייה רפסה

 ""ךלביטש ,,ו שרדמייתב

 :רמוא היה אוה .ינויצ השענו דיסח היה אוה ."לביטש,, רצחב היה יבסל

 קר דחי םיללפתמו םיסנכתמ ויהש ,םידידי ול ויה ."ימצע לש דיסחה ינא,

 תיבילעב לצא םעפ לכ ,דחיב ''הכלמיהולמ,,ו "שודיק,, םיכרוע ויה .תותבשב

 ,לנויצ היה סינוי ר"ד לש ויבא .הלודג החמשה התיה ''הרות:תחמש ,ב .רחא

 ,"הנבי,, רפסהיתיב WY היה לבא ,ךורא ןקז לעב ןדמל היה ."יחרזמה,, שיא

 "דומלת,,ב .םידלי py דחי תודלי ודמל ow ."יחרזמה,,לש םדקתמ רפסיתיב היהש

 .םידלי קר ודמל ''הרות

 ובר רוג ידיסחו "לארשי תדוגא,, ישנא .םימרזה PA תוחיתמ םג התיה

 םישנא ויה שדחה שרדמהיתיבב .תותבשב תוכמל ועיגה םירבדהו םהיניב

 .המחלמה תא להנל ואצי םהו םיינויצו םייתד

 maa .םילספס קר ויה ;תונחלוש ויה אלש טעמכ שדחה שרדמהיתיבב
 דומלל ידכ ,תונחלוש תיצחמהו םידומע םע םילספס ולה תיצחמה ןשיה שרדמה
 2-ב יתייה ינא .םיעובק תומוקמ ויה אל דבוכמ םוקמ םהל היה אלש ולא ליבשבו
 ,םידבוכמ תוחפ םישנאו םידבוכמ םישנא ויה לודגה תסנכהיתיבבו ,תומוקמה
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 ידכ קיר היה תותבשב תסנכהיתיב .בוט ןזח לש ותליפת עומשל ובהא םה לבא

 ואב .םוקמ ספא דע אלמ היה םיגחב .םש ללפתה ברהש יפילעףא שילש ינש

 -תיב היה ."ךעלביטש,, הברה םג ויה .תסנכ:תיבב ורקיב אל ללכ ךרדבש םישנא

 -יתב .ביבסמ "ךלביטש,, PM ,''יחרזמ,, שרדמ-תיב ,שדח שרדמיתיבו ןשי שרדמ

 .תותבשב םיאלמ טעמכ ויה שרדמה

 'לחרזמ,, רפס"תיבב יתדמל .רפסה:תיב תעפשהב יתעגה רעונ תעונתל

 היה אוהו ,ןגוב םשב םדא יח ץראב .''אביקע,, תיתדה רעונה תעונתל יתפרטצהו
 ינפל הלעו יאנכטכ םיינישאפור לצא הבאלמב דבע .1935/6 ב ןקה שאר

 תיבבו 'ריעצה רמושה,,ב העונתב ויה יחא .תונבו םינב ויה וז העונתב .המחלמה

 דודג שאר היה רוכבה יחא ."ריעצה רמושה,,ב םג תבש היה Naw .תויעב ויה אל

 יתודלי ימיב ."ןק,,ל ךלוה היה זאו לוכאל ונרמגש דע תיבב הכחמ היה תבשבו

 לש למסה תא ודנע רפסה-תיבב רעונה-תעונת לש המוקמ לע המחלמ השטינ

 קלסל וצר .יללכ ינויצ היה אוה .ךכל דגנתה היסנמגה להנמו ריעצה רמושה

 .רפסה:תיבמ םתוא
 ושגרוה זא רבכ .םלועה תמחלמ ינפל תודחא םינש רעונה:תעונתב יתייה

 .(יקסבורוט היה (ww יצאנ ותונכל רשפאש דחא היה .תוילכלכה תושיגנה

 הצרא תולעל דואמ וצר ירוה .םידוהיה לצא תונקל אל הלומעת הלהנתה
 ינאו םירוההש :הלאשה הדמע .ץראב היה רבכ לואש רוכבה יחא .ךכל וננוכתהו

Pupsראשינ ונחנאו םייתניב הלעי אוהש וא ,תיבב ראשי יעצמאה יחאו הלענ  
JOANNהחפשמה לכש ,ופאש םירוהה .ילאגל-יתלב חרואב הלע אוה .הלענ  

 My אוהשכ .הרשכהב םדוק היה אוה .לודגה יחא הלע 1935 תנשב .הלעת
 ?הלע עודמ ןכ םא :לואשל היה רשפאו ךכילכ תשגרומ התיה אל תוימשיטנאה

 םא .תוחפשמ ודרפתה לקנב אלו דואמ קודה היה הרייעב יתחפשמה רשקה ןה

 ץחלהו ילכלכה ףחדה קר אל .הלעת החפשמה לכש רורב היה ,הלע דחא

 .ץראל הילעה ןויער תא ודילוה ימשיטנאה

 היה לבא ליעפ היה אל יבא .ינויצ היהש ינפמ ,הילע דעב דואמ היה יבס

 .תינויצ הרכה לעב
 רמושה,,ל ונב תא בוטה ונוצרמ חלשי תרוסמ רמוש ידוהיש ,רמול ןיא

 אל הפוקת התואב ריעצה רמושה .ומצעב רחב ןבה .ותוא חלש אל אוה ."ריעצה

 יתגהנ ינא .ושארל עבוכ שבח רעונה-תעונתב ךינחה .תיתדרטנא המינ לעב היה

 ריתסמ יתייה יכרדבו ישארל עבוכו Mann אצוי יתייה .אבא יפלכ ץראיךרד
 DY התיבה WN יתייה לבא .רעונ:תעונתב יתייה יכ ,שייבתמ יתייה .ותוא

 .תינויצ הריוואב םייורש ונייה ,ללכב .עבוכה

 היסנמיגה לש הדוסל

 קחרתמ ,היסנמיגל ךלוהש ימ יכ ,עודי היהו תירבעה היסנמיגב ודמל יחא

 חרכה ךותמ .תופסותו ארמג ידומילב שגדה םשוה "הרות דומלת,,ב .תדה ןמ
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 ,יממע רפס-תיב היה .ובישחה אל ך"נתה דומיל תא .ןובשח תצקו תינלופ ודמל
 היה יתלשממה יממעה רפסה:תיבב דומילה .תודהי ידומיל ודמל אל ללכב םש
 ."הרות דומלת,,ב ברעב דמול היה תודהי םג הצרש ימ .תינלופ ורביד םש ,םניח
 ,ינלופה לממעה רפסה:תיבל ונב תא חלש ידוהיה יווהה ןמ קחרתהל שקיבש ימ
 .היה אל יאשידיא רפס"תיב ,תודהי דמלי אלש ידכ

 רפסה-תיבב .םניח היה דומילה "הרות דומלת,,ב .ילכלכ לוקיש םג היה
 .תינלופ - דומילה תפש .םניח היה דומילה ,םידוהי ליבשב יתלשממה יממעה
 םירומה .םיידוהיו םיירצונ תד:ידומילמ pin ,ןוטלשה yap םידומילה תינכות תא
 .םידוהי ויה

 תצקמב הכמת הליהקה .ידוהייאל רוזאב הנכש תירבעה היסנמיגה
 טפשמה-תיב היה ינש דצמ .דואמב האנ םוקמב הנכש היסנמיגה .התקזחהל
 .היסנמיגה התיה ןגה ירוחאמ .םולשה טפשמ*תיב היה ןגה ךותבו יזוחמה

 סנכיהל ויה םילוכיו רמגיתדועת ולביק היסנמיגה תא ומייסש הלא
 םע עבוכ ושבח היסנמיגה ידימלת .םינש שש ודמל היסנמיגב .הטיסרבינואל
 םג .עבוכה םגו םייסנכמה םג ,םודא ספ םע םייתנש ,םינש 4 םילוחכ םיספ
 .רתויתססובמ תיתרבח הבכש לש םידלי ודמל היסנמיגב .םידמ ויה "הנבי,,ב
 רחסמל רפס-תיב היה .הכאלמיילעב לצא תוילוש ויה ,עוצקמ ודמל תלוכיייטועמ
 ולביק .ירצונ רפס-תיב היה הז .םש ודמל םיטעמ םידוהי לבא ,היסנמיג לש גרדב

owהיה .תורגב"תדועת  DAלבא ,תיללכ היסנמיג התיה .םירומל ינלופ רנימס  ow 
 םירומה ברקב םידוהי תלבקל וסחייתה םירומל רנימסב .םידוהי ודמל אל
 תאצל יתדחפש םימי ויה .היתותוא הנתנ תוימשיטנאה .תוגייתסהב םידימלתהו
 םימעפל ויה .םינלופ רעונ-ינבמ תוכמ גופסא אמש יתדחפ .ירוביצה ןגל ,בוחרל
 ונגראתה .תוימשיטנאה הרבג המחלמה ץורפ ינפל .רעונה תועונת ןיב תומחלמ
 התיה .תוכמ םיריזחמ ויהו תוצובקב םיכלוה ויה .תודגנתה תולגל ידכ תוצובק
 .הצרא תולעל הפיאש

 החירבהו המחלמה

 הצרפש םויב ,ישיש םויב יתחרב ינא .ינמרגה לובגל הבורק התיה הבאלמ

 התיה ןרמופ .ינמרגה אבצה דמוע ברעממ מ"ק 60-50יש ונעדי ,המחלמה

 םיזוחא םיעשת ובזע ,המחלמה הצרפש עגרב .םינמרג רקיעב תסלכואמ

 דחא ידוהי םהיניב .םיגורה ויהו וציצפה םויה ותואב יכ ,ריעה תא םישנאהמ

 תא וחקל לכה .ריעה זכרמב תיב הסרהו הצצפ הלפנ .גרברבליז היה ומש

 .קלתסהל ולחהו םילטלטמה

 המחלמה תנכס .המחלמ ץורפתש ורעיש יכ ,ןכיינפל םימי המכ ובזע ירוה

 יתכלה ,המחלמה הצרפש םויב .בושו ךולה עונל לחה אבצה .ריוואב האשינ

 הלילו-םוי םש יתישע .םיבורק יל ויה םש ,בונח'צל יתעגהש דע לגרב מ''ק 0
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 םינמרגה .לודג יד ךלהמ היה םשל םג .םיבורק ויה םש ,'זנו'צרל יתחרב תרחמלי

 ,ילוא :בשח דחא לכ .יתרזח JOANN השולשיםיימוי DW יתבשי .יתוא וגישה אל

 !לעש ףא םהל ןתינ אל :וקעצ םינלופה .לובגהמ מ''ק 14 הנכש הבאלמ .אמש

 .ובזעיו רצק ןמז הב והשי הבאלמ תא םינמרגה ושבכי םאש ,ונבשח

 .רחא םוקמב רבכ ויה םה לבא .ינא םג יתמדקתה םימדקתמ םינמרגהש יעמושב

 םישנא .הררופתה הליהקה .תולגעב ימ ,לגרב ימ :םישנא םיאלמ ויה םישיבכה

 ולחה ,ריעה תא ושבכ םינמרגהש רחא .בזע בורה לבא ,וראשנש ויה .ורזפתה

 ,השראול חרב רעונה בור .םינמרגהמ ודחפ .תולבגה ויה רבכ זא לבא ,רוזחל

 תוינוכמ .יסורה שוביכה ןוויכל הנפש וא ,םידוהי לש לודגה זוכירה היה םש
 .לגרב וכלה .ויה אל תולגע .ויה אל

 ראשה .וריבעה םשוכר תאו ןכ ינפל וקלתסה םירישעה .''םייוג,, DA וחרב

 .ןורחאה עגרל דע ויח

 וצלאנ םהו רוצמב האב ריעהש Pwd .םש וראשנ השראול וחרבש ולא

 ואר וללה .היסורל וחרבש ויה .ורזח ,תוכומסה תורייעל וחרבש ולא .ראשיהל

 ינפל דוע םסרופמ היה ואכד .םינמרגהמ םידוהיל יופצ המו ינמרגה לש וביט המ

 ויה ךא .1914 לש הלא םניא 1939 לש םינמרגהש ,רורב היה .המחלמה ץורפ

 םינמרגה סחי היה 1914 תנשב .זוזל ןיאש ורמאו 1914 תנש תא ורכזש םישנא

 .רעונה ינב וחרב רקיעב ןכל .םינלופלמ רתוי בוט ילוא ,ןוגה םידוהיל

 ושרד םינמרגה .שוביכה םע דימ הליהקה הנגראתה םינמרגה תמזויב

 ורמאו םיגיצנ ואב .תובוחרב םיבשו םירבוע ףוטחל ולחהו הדובעל םישנא

 .תוגיצנ םוקת יכ ושרד םג םה .םישנא םכל ןתינו ונילא ואובת :םהל

onשמשלו ברל וארק  maםיגיצנ ונל ואיבה,, :םהל ורמאו ,ןשיה שרדמה ". 
 שאר היה ןוסדיוד .הקר'צו ,רטומלרפ ,הלגצ :דעווה ישאר ."טארנדויה,, םק ךכ
 אוה ,הדובעה לע הנוממ היה .''טארנדויה,, ישארמ היה ולסשק .הרטשמה

 םידוהי ותוא ונקש ,םירקמ ויה .ןאל ךלוה ימ עבוק היה ולסשק .קית המלשו
 ונממ יתלביק וליפא ינא .ןכש רובס ינא לבא ,תורורב רמול לוכי יניא .ףסכ דעב
 .הרטשמב ןמטוגו הדובעב קסע קית המלש .םעפ תוכמ

 וטיגה תמקה

 ורג םידוהיה .בצייתהל ויה םיבייח וללהו ,הדובעל םישנא ושרד םוי לכ

 "טארנדויה,, עידוה דחא DY .המלש maw ,1940 naw דע ,ומוקמב דחא לכ
 ,שוריגה ינפל .(תוכומסה תורייעהמ םג) היסולכואה ןמ קלח שרגל םידמוע יכ

 םתצק ,ונלצא ובשייתה םתצק .םישנא תורחא תורייעמ ואיבה ,1940 תליחתב

 לע וטילחה דימ .ןאכל ואב םהו םשמ םתוא ושריג .תורחא תורייעל ונפוה

 זוכיר-םוקמ שמשל היה רומא ,םידוהיה תא ונממ ואיצוהש רוזא .םירחא םירוזא

 רקוב תונפל .עירכמ בור וויה םשש תומוקממ םידוהי ושריג םה .וטיגה לש
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onורבע  Manםתוא וזכירו שבלתהל םהילע וויצ ,םישנאה תא וריעה םה .תיבל . 

 רתיה תא .םייוסמ רועישל דע םישנאה תא ונמ םה .תינלופה היסנמיגה רצחב

 תא םליבשב ומיקה ,וררחישש הלא תא .םיפלא תשולשכ יל המדנ .וררחיש

 ונתוא ואיבה .ןושארה חולשמה םע יתאצי .ושרוגש הלא ןיב יתייה ינא .וטיגה

 ונבכש .םיישונא:לע םיאנתב ונתוא וקיזחה .םוי 11 יתייה םש .ובודל'זדל

 .ברגב וא עבוכב ,םילכ אלל ונתנ לכוא .ינשה לע דחא ,םיפירצ ךותב ,םידגבב

 אלל ראשנ ,ול היה אלש ימו ספת ,חוכ ול היהש ימ .ריוואב םיקרוז ויה םימחל

 - טנמנרבוג-לרנגל ונתוא וליבוהו תונורק לע ונתוא וסימעה ךכירחא .םחל

 .םיארונ םיאנתב וניהש םש םג .'ץירזמב ונייה םירוהה םע ינא .ינלופ חטש

 .הליהקה ידיב ונתוא ובזעו םשל ונתוא ואיבה .שרדמייתבב וא תסנכ-תיבב ונשי

 רדח ורכש ילש םירוהה .הוחפשמ יהשוזיא לצא רגו ,רדח רכש ,ףסכ ול היהש ימ

 קסע יבא DX ,רכוז יניא .תורייע המכב ונתוא ורזיפ .תאזה הרייעב אקוודראל

 ךכרחא .ינאו םירוהה - השולש וניה .םייקתהל ידכ ,'דכו רחסמ ,והשמב םש

 .וטיגב וראשנ םיבורקה יכ ,רוזחל ושקיב

 .םירוהה ורזח ךכירחאו החפשמב ןושאר יתרזח ינא .יתרזח םייעובש רובעכ

 .םשל ונרזח אלו םירחא ידיילע בשוימ היה תיבה

 .סנכיהל היה רשפא לבא ,תומוחב רוגס היה אוה .וטיגה תא ורגס שדוח רחא

 .רובעל היה רשפא רדגבש תוצרפב םג .רובעל היה רשפא םהבש ,תומוקמ ויה

 .רחסמב קוסעל וקיפסה ואציש ולאו ,הדובעל םג םיאצוי ויה .הרימש התיה אל

 יתדבע וטיגה תמקה ינפל Ty .'וכו תובוחר:יוקינ יתורישב וטיגל ץוחמ ודבע
 ךכו ,םירחא ליבשב הדובעל ואציש ויה .םיפירצ תמקהב ,םישיבכ תלילסב

 .יצחו קראמ וחיוורה
 םתוא וספת .תובדנתהב אל ןבומכ ,תועובק תודובעב ודבעש תוצובק ויה

 .ריעל-ץוחמ וליפא ודבע םה .םינמרגה תושרל םתוא דימעה ''טארנדויה,,ש וא

 לש הסכמ ושרד םינמרגה .םייעובש:עובשל תחא התיבה MIM ow ורג םה

 המישר התיה .אלמתת הסכמהש רקיעה .ימ תפכיא היה אל םינמרגלו םידבוע
 .וטמתשהש ,דובעל אל וחילצהש הלאב ויה .םייוסמ ליג דע םדא חוכ לש

 .ודבע ,ורזחש הלא .םילאגל-יתלב ימשר ןפואב ויה ,ורזחש הלא לכ

 ורזחש ולא .תודועת םהל ונתנו וראשנש ולא לש קייודמ םושיר ושע םינמרגה

 עדונ ,םינומהב רוזחל ולחהשב .לבקל וקיפסה אל יכ ,תודועת םהל ויה אל

 שאר .תרוקיב וכרעו םידוהיה תא וזכיר דחא DY .ורזח םישנאש םינמרגל

 תודועת קליח ''טארנדויה,, .רטומלרפ היה יל המדנ ןמז ותואב ''טארנדויה,,

 ,םידדוב םישנא וספת וכרעש תרוקיבב ,ןכש .םיילאגל-יתלב םישנא הברהל

 ויה .רדסימל ובצייתהש ירחא .רתוי ורזחש יפילעיףא ,רפסמב 60°D .תודועת ילב

 תודועת ולביק םיבר .ודיב הדועתו בצייתהל ךירצ היה דחא לכ .תודועת םהל

 ךכ-רחא .דימ םוררחישו םתוא ורצע .הנטק הצובק הספתנ .ורבעו ףסכ רובע

 ,טמתשהל חילצהש ימ .עובשב שולשיםימעפ הדובע :ותומדקל רזח לכה

 .טמתשה
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 תודובעמ ומייקתה םישנא .ןפודיתאצוי התיה הדובעהש ,רמול השק

 ,םיתבב ודבעש הלא .תובוחר יוקינב ,םינמרג-יתבב ,םידרשמ ךותב ,םיתורישב

 | .לכוא ולביק

 וללפתה .ףורש היה תסנכ-תיב ,הרותיירפס ויה .םיללפתמ םידוהי ויה וטיגב

 NOX .הדובעל תבשב םייתדה תא חולשל אל הלדתשה הדובעה-תדעו .תותבשב

 .הליפתל רתיה ולביק םיגחל .םיניינמ ופסאתה תאז לכב לבא ,ללפתהל היה

 םימי,,ב DA .םתוא ואיבה אל ,וטיגה לש םוחתה ךותב וראשנ הרותהיירפס

 ,ויה אל םירדוסמ םידומיל .תוכוס םג ומיקה .הליפתל םיפסאתמ ויה "םיארונה

 .לוח ידומיל םגו הרות םהב םידמלמ ויהש ''םירדח,, ויה לבא

 תקפסאל גאד םג אוה .ץוחה םע וטיגה לש רשקמה טוחה היה ''טארנדויה,,

 םישנאו תומייוסמ תועשב וטיגל לובכ איבהל םג ושריהש ןמז היה .םיכרצמ

 .ונקו ורהימ

 ימ ,ולאש .הברה וגאד אל םה .וטיגה תא ביערהל ,ןבומכ ,ולכי םינמרגה

 .םשפנ תא וליציש ,הווקתב וסייגתה םישנא ?הרטשמל סייגתהל ןיינועמ

 .רוביצה תבוטל רבדה היהי ילוא ובשחש ,םידדוב ויה

 וטיגב םימיאה -ייח

 םינמרגל איבהל :הדוקפ לביק "טארנדויה,, .ויתודסומ לע ,וטיגל רוזחנ

 תא ורפח םינקזה .םינקז םישימחו םיריעצ םישימח ורחב םה .םישנא האמ

 יל ןיא :יבילב יתרמא .תורשפא התיה אל .חורבל יתיצר .ורי םיריעצבו ,רובה

 .יתחרב ,רצחב בבותסה ינמרגה רמושהש עגרב .חורבל הסנא ,דיספהל המ

 התיה היינשה רצחב .וטיגהמ םידוהי םירטוש םג ויהו ,תונולחב םיגרוס ויה
 ינאו .ילש רבחל תכייש התיה הירגנה .םינמרגה ןעמל הדבעש ,הלודג הירגנ

 םינמרגה םע םירשק ויה םהל .לצניהל יוכיס יל שי ,םשל עיגא םא יתעדי

 אוה .ץראב וישכע אוה .ןמרופ ומש ,רטוש דמע הרימשב .אבחתהל םג רשפאו

 ןבומכ .רובעל יל ןתנו יתחירבב יתוא האר אוה .ידוד חא לש תבל יושנ היה

 ,רתלא לקסח ,דחא רטוש דוחייבו .םידוהי אלא ,םינמרג אל לבא ,ירחא ושפיחש

 לע בושחל םג עגר ותואב ךירצ היה ןמרופ ,ןבומכ .ירחא שפיח ,ץראב ןאכ היהש

 לקסח םע יתרג ."היצקא,,ה םות דע יתאבחתה .חורבל יל ןתנ אוה ךא ,ומצע

 ינא .יבא לש בוט דידי היה ויבא .ילע רבעש המ עדי אוה םג .רצח התואב רתלא

 ןכתיי .ירחא שפחל וקיספה ,םימי המכ רחא .םימי עובשמ הלעמל םש יתיהש

 רטאפל האב אל הרטשמה .רבד תושעל ולכי אל לבא ,םש יתאבחתה יכ ועדיש

 םה .וליבשב ודבע םה .הרטשמהידקפמ םע םיבוט םירשקב ויהש םושמ ,שפחל

 ,רטאפל םג רסמ ןיילגיפ ותוא .םינמרגה לכ ליבשב םיטיהרה תא וניקתה

 םש ,הדובע הנחמל םכתא םיאיבמ :רמא אוה .וטיגה תא לסחל םיננוכתמש

 . . .שובלו לכוא ולבקתו ודבעת

 .וטיגב ונלצא םתוא ונסכיא .בונח'צמ ואיבהש "טרופסנארט,, Ty היה

 וטיגה ךותמ .הקנילברטל ולבוה םשמו ,םלוכ וקזחוה ow .חמקיתנחטב

 ."םיטרופסנארט,, השימח השעמל ואצי
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 דואמ ידוהי היה .םינמרגהו םידוהיה ןיב רשקמה היה רטומלרפ רזעילא
 םיקהל שארמ תינכות התיהש ,הארנ .דואמ ץימא רמול רשפאו ,ץרמנ ,חקיפ
 רתוי הברה היה בונח'צ ידוהי לש םבצמ .חטש םיכירצ ויה ךכל .וטיגה תא
 .ונלצא םירוקיב וכרע םעפ ידימ קר .ופאטסגה זכרמ היה םש יכ ,עורג

 עודי .ךירעהל px ידוהי לש ושפנ .ןפוד-יאצוימ ץוח ,ידוהי ראשנ ידוהי
 אלו סופתל אלש לדתשה ידוהי רטוש .םייקתהל לכונ אל ,החרבה ילב יכ ,היה
 דיל דמע אוה .וייח תא JD אוה ךא .הנהנ אוה DA ןיפיקעב ילואו ,ןיחבהל
 תא ןכיס ,ןיע םילעהש רטושה ,תושר ילב והשמ סינכה והשימ םאו ,רעשה
 םג ויה .הלילב םיחירבמ ויה ביבסמ המוחה לכבו ,רדגב תוצרפ ויהו .ומצע
 םירשק םהל ויהש םידוהי ויה .המוחל דע םיעיגמ ויהש ,"םייוג,, םע םירשק
 ליבשב דחוימב ודבעש ,עוצקמ ילעב םג ויה .תופעות ןוה חיוורה ""יוג,,הו
 םה .ףסכ םוקמב םירבד ינימ לכ םיאיבמ ויה םה .םירלדנס ,םירגנ ויה .םינמרגה
 רוסחממ ודחפ אל ,הדובעל םתוא ואיצוי רחמש ודחפ אל .םיליגר םייח ולהינ
 .שובלו לכוא ויה .בוט ןגרואמ היה הבאלמ וטיג .תיבב

 ינא .ותשא תא ריקפהש וירחא וננירו םינמרגה םע הלועפ ףתיש ןמטוג
 התיכב ,רפס-תיבב INK yA םע יתדמל המחלמה ינפל .תאזה החפשמה תא ריכמ
 דימת טעמכ היה אוה .תיב לומ תיב ,תונכשב ונרג .ותוא ולתש yan הז .תחא
 זילטא .עוצקמב בצק היה .החפשמה תא תסנרפמ התיה איהו ,הדובע רסוחמ
 תינעבוכ התיה איה ."ןויצ ילעופ,,ל ךייתשה אוה .דבוע היה ישוקב ,ול היה אל
 לכמ לביק אוה .היוצמ התיה הסנרפה .בוט היה םבצמ וטיגב .וסנרפתה הזמו
 םע הרקש המ ירחא .ופאטסיגהמ ומכ שממ ,ונממ ודחפ םלוכ .די תנתמ דחא
 ול ויה .םינמרגה ידיל ותשא תא ריגסה סג אוה .ףרט-תייח שממ השענ אוה ,ןבה
 ול היה ולש ןבה .הדמשהה הנחמל ךכירחא וכלהו ותיא וראשנ םה .תבו ןב דוע
 ןמז לכ .ליצי אל אוה ןבה תאש ,עדי אוה .וטיגה ךותב דיחיה ןונזמה - ןונזמ
 לוכי אוה .רבד ול היה תפכיא אל ,דובא היה ןבהש עגרב .קתש אוה ,הנהנ ןבהש
 אל .ץיוושואל ,לשמל ,התוא וחלשיש ,תרחא הרוצב םג ותשא תא לסחל היה
 .העינמ לכ התיה

 קר וכרע .החמש ושע אל .דואמ טעמ תונותח לבא .וטיגב ויה תודיל
 הרשעל ןוישר ונתנ תויולל .םינמרגהמ ודחפו ,תורשפא לכ התיה אל ;ןישודיק
 | .תאצל שיא

 הקוצמו הרצ תעב

 יפל םיאבה תא וניימ הנחמה ךותב .ץיוושואל רבעוה ''טרופסנארט,, לכ

 .ךשוח היה ונאבשכ .רפסה:תיבל - םייוסמ רועישב - וחקל 20 ליג דע .ליגה

 ריסא אוה םג .רגאלה ונתוא ליבוה .טעמ םיראומ תובוחרה ,םיהובג םיתבה

 ונתוא ואיבה .רחא םלוע .תומזיפב םיכלוה םישנא תיאר םואתפ .רוחשב שובל
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 רוסמל ,םיסיכהמ לכה איצוהל ונילע ודקפ .םישנא ינימ לכ ובבותסה םש ,רצחל
 .המיעניאל השגרה התיה ,ץחרתהל םיכלוהש ,יל ורמאשכ .תוליבחה לכ תא

 .ונתוא וחליג .ונצחרתה תמאב .בלבש השגרה התיה וז .רבד ונעמש אל ןיידע

 לכ יכ ,קוחצב ונצרפו והערב שיא ונלכתסה ךכרחא .תומ'זיפב ונתוא ושיבלה

 .ומיאתה אלש ,םידגב ונל וקליח ,תחלקמהמ ונאציש עגרב .רזומ הארנ דחא

 ויה םיעבוכב .םינושמ ויה םידגבה םג ;רצק וא ךורא לוורש םע רצק סנכמ צחאל

 .שארה לע ולע ישוקבש םיעבוכ םע וראשנש ויהו .הז םע הז קלחתהל םיכירצ

 ואיבה ,םיקיתו רבכ ונייהשכ .הנחמב שחרתמה ןמ והשמ ןיבהל ונלחתה ,תרחמל

OYרפסה-תיב ךותב זא יתדבע .םירגנוה לש "םיטרופסנארט,, דחא . 

 ןינבב ונדבע .ןיינביתדובע ונדמל םיריעצכ .הנחמב ןיינבל רפס-תיב היה הז

 םומיחל .ףרוחב םוקמה תא הממיחש ,שא םש התיה .גגה תילעב ונשי .םיתב

 .םלקאתמ םדאש דע ,רתויב השק ללכ-ךרדב איה הלחתהה .םילחג םג ושמיש
 .תוחפ לכוא םג אוה ,הבורמ תיזיפ הדובע דבוע וניא ףוגה םאו ,םלקאתהשכ
 ונדבע .לכוא תופסות לבקנש וגאד ןכו ,תיבהמ םיעבש ונייה דוע הליחת
 .תונחמב םירוגמ-יתב ונינב .לק רתוי היה ,ץיקה עיגהב .םיניינבב

 תצפוק ,תוחשל תעדוי הניא יכיףא ,עבוט הדליש האורה אמא ללכ-ךרדב
 -תנחתל ועיגה םה .םהל יופצ המ ועדי םישנא ןאכו .וליצהל ידכ םימל איה
 תוקונית םע םירוה ,דוחל םירוה ,דוחל םינקז ודירפה םש ,ץיוושואב תבכרה
 היהיש ובשח ?הרטמה המ וניבה אל .דוחל הדובע-שנאו רעונ ןבומכו ,דוחל
 ינניא ינא :ורמאש הלאכ ויה לבא .יופצש תא ועדי רתוי וא תוחפ ?תוקונית-תיב
 הווקת לש קיז שי DK :ורמאש הלאכ ויהו .אמאו אבא DY ךלוה ינא ,רתוומ
 ,םייחלה תא טבוצ יתייה ,לשמל ,ינא .''תויצקלס,,מ חורבל שי ,םייחב ראשיהל
 תועומש ויה .הלקה אובת ,שדוח דועב ילוא בשח דחא לכ .בוט האריאש ידכ
 תבריקב תורעיל וחרב םישנא .הביבסב תורעי ויה .תיסורה תיזחב תורומת לע
 תרהט לע ןרמופ לבח ,דחא דצמ .הבאלמ לש הבצמ היה קוחד .יסורה לובגה
 הייסולכואה .וילע רובעל השקש ,רהנ המורד ,היסורפ החרזמו הנופצ ,םינמרגה
 לצא רותסמ ואצמש ,םידוהי לע ועמש אל .םידוהיל תנייוע התיה הביבסב
 ."םייוג ,,

 Dy ישפנ תומת,, תניחב ?תעדל םמצע ודביא אלו ומק אל הלא םישנא עודמ

 היה ,תודגנתה התיה םהב ,תומוקמה לכב לבא .קזנ תוחפל םורגל ;'"םיתשילפ

 תאז לכבו ,יסורה שוביכה חטשל לובגה תא יתרבע ינא םג .ץוחה םע רשקמ טוח

 ולכי ''םייוג,,כ וזחתהש הלא קר .תאצל היה השק רבכ ,וטיגה םקשכ ךא .יתרזח

 100 וחקל דחא DY .הסיסת הרכינ ,ןכייפילעףא .וטיגל ץוחמ דמעמ קיזחהל

 םיבייח ויה םירתונה םישימחה .םישימח וגרה .םהיניב יתייה ינא םג .שיא

 והשימ םא .הירי תונוכמ םע םינמרג ודמע רבע לכמ .םיגורהל רובה תא רופחל

 רמוא ילוא ןכ ?םמוקתהל םיכירצ ויה םולכ .םלוכ תא םילטוק ויה ,הפ הצופ היה

 הדמע ןאכ !היחא ינא ילוא ,תמ אוה הנה :תווקל םדאה עבט לבא ,רשיה לכשה

 DIX לכ ,תאזילכב .םידוהיה תא דוחייבו ,הפוריא לכ תא התיחשהש ףרטיתייח

 .טרפכ ,דיחיכ הוויק
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 ,םיגרבנזורהמ דחא :המגודל .זוכיר-הנחמל העיגה החפשמה לכש םירקמ ויה

 mon דחא .רפסיתיב ותואב ודמל םהינש ,הנחמ ותואב ויה םהינש ,םיחא ינש

 רתוי רגובמה .הדובע התואב ודבעו לכואה ותוא ולביק םהינש .ךועדל ליחתהו

 ןיכהל םיכירצ ויה .םהלש תוינידמה התיה וז .הנחמב רטפנו דמעמ קיזחה אל

 וקסע ,תשורח:יתב ונב ,ודבע הנחמה ךותב .םיפסונ ''םיטרופסנארט,,ל םוקמ

 אל ,דבע אלו שלחנ והשימ םא .יתמחלמה ץמאמל תורושקה ,תודובע ינימ לכב

 .דובעל וכישמה ,דמעמ וקיזחהש הלא .ופרש םישלחה תא .וב ךרוצ היה

 לע םתוא וסימעה ,''םינמלזומ,, ,תופרשמל ודעונש ,םישנא וחקל םעפ

 םע ךלה דחא .ס.ס שיא .יגולוכיספ סרה לש תוינידמ םהל התיה .תוינוכמ

 םע תורמשמ ויה ביבסמ יכ .ותוא לסחל ולכי אל םה ךא .שיא םיתאמ וא האמ

 Ym הנחמל םואיבה ,וספת םבור תא לבא ,וחרבש ויה ,םנמא .הקעזא ירישכמ

 הז ירחאו ,הארבה-תיבל םתוא םיליבומש ,ורמא ''םינמלזומ,,ל .לכ יניעל םתוא

 םהרבא םשב רוחב היה .תוחורה תעגרהל השענ רבדה .הנחמל םתוא וריזחה

 -יתש ינב ויה םיקולבה .ינשה קולבב המדאייחופת הנוק היה אוה .ןדנול

 קיזחה םעפ .תופילקב המדא:יחופת תצק Ap היה ןותחתה קולבב .תומוק

 ,תחא-תבב לכוא היה אל .םיסנכמל רושק ,דבמ תיקשב המדאהרחופת תא

 המדא-יחופת םע ןודנול תא ינמרגה ספת דחא םוי .ונממ ובנגי אמש ששח לבא

 .1942 תנשב היה הז .תועלצ ול רבש אוה .רדסמב הרושה ךותב ותוכהל ליחתהו

 םיריסאה לא .דבלב תוריטס ותיחנה אלא ,תוומ דע וכה אל רבכ ךכרחא

 ,םיכ'צ ויה ,םינלופ םג ויה ,םידוהי דבלמ .ירמגל רחא היה סחיה םייטילופה
 דירומ היה .טסידאס היה ונילע הנוממה ריסאה .םיתפרצ ,םיגלב ,םיניארקוא

 םא קדוב םואתפ היה .עובש לכ ,רוקב ץחרתהל הצחמל םימורע םלוכ תא

 ריתמ היה ,רדסב אלש והשמ השע והשימ םא .םייקנ םיינרופצהו םילגרה
 ;ריאשהל לכותש ידכ ,הברה ךכ לכ לבקמ ךניא :רמוא היה אוה .לכוא ריאשהל

 .רפסמ היה דחא לכל יכ ,ולש םישנאה תא ריכמ היה ברעב .תלביקש המ רומגת

 -רחסב וספות היהש שיאל ול יוא .ויתוביבס לע הפוצו הנחמב בבותסמ היה
 ןימזהל הדובעה תעב םויה עצמאב היה לוכי .םחל תרומת קינקנ :רמאנ ,ןיפילח

 .תוחפטמ ,םיניכס קיזחהל היה רוסא .שופיח Pry היה .קולבל הרזח םלוכ תא

 .ןויקנ לע רמש .םיברגב ןושיל היה רוסא .רחסמ ולהני אלש ,חקול היה לכה

 ןכ םג ,רחא ''טרופסנארט,, עיגה ךכררחא .םיטעמ ולח יתא ועיגהש םישנאמ

 םהמ חקול היה ,רדסב וגהנ אלשכ .תוילאטורב רתיב סחייתה םהילא .םיאבלמ

 תוטימ ,רודזורפ ךורא דחא רדח :םיקלח ינשל קלוחמ היה קולבה .לכואה תא

 םש .ונילא לכואה לכ תא ריבעמ היה זא .רבד ותוא ינש דצמו ,םידדצה ינשמ

 םלוכ םה .לשוח רבכ ףוגה .לכואל ונלגרתה רבכ ונחנא .הירטנזידב הלח בורה

 הירטנזידב ולח
 ,חוכ-תנחת תויהל הכירצ התיה וז .תומוק רשע ןב ןיינבב יתדבע ינא

 :תשרופמ הארוה התיה ךא .םיפתרמב אבחתהל היה רשפא הצצפה תעבו
 הקעזא התיה ,םינוריווא וברקתהש עגרב .ןיינבל ץוחמ ,תודשל םיחרוב םלוכ

 .תודשל חורבל הארוה הנתינו
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 .וציצפי אל ילוא ,תודשב םיריסא םיסייטה וארי םאש ,התיה הארנכ הנווכה

 רורחישה-םוי

 תא וניפש ינפל ,ןורחאה םויב .הדובע תנואתב םיילגרה יתש תא יתרבש ,הנחמב
 יתיאר רבכ ,הנחמל רעשה ךותב יתסנכנשכ .םילוחה-תיבב יתוא וריאשה ,הנחמה
 בוזענ אל :יתוא ומחינ םה .יתוא םג וחקיש יתננחתהו ךרדל האיציל הנוכתה תא
 .םימי הרשע םש יתבכש .םילוחה-תיבב יתראשנ ךכו ,ונתיא ךתוא חקינ ,ךתוא
 8 לש הבוגמ יתלפנ .םוי יצחל ונאצי תאז לכב ,הדובעל תאצל םיבייח ונייה אל
 םלוכ ואצי ברע ותואבו ,לופיט לכ אלל יתבכש .םילגרה יתש תא יתרבשו רטמ
 .ונל וריאשה .םיימוי ונבכש .ונתוא Sond ודמע .וראשנ םילוחה קרו ;הנחמה ןמ
 הארנכ ,אפור םג ונתיא ראשנ .הנחמב הרימש התיה .םחל לש הלופכ הנמ

 ,םיתורישל ךירצ יתייהשכ .יב לפיט תצקש דחאל יתרסמ לכואה תא .ךכל בדנתה
 הלילב םואתפ .גרוריח היה אל אפורה .הטימל הרזחו םייפתכה לעיתוא בחס אוה

 .ינש דצל ונרבעו םילוחה:תיב לש םיפירצ ינשב הפירש הצרפו םיסורה וציצפה

 לפנו דעמ אוה .םייפתכה לע יתוא חקל והשימו תלדל דע עברא לע יתלחז

 אל .היה אל לכוא .םילוחה-תיבל ונרזח ,הפירשה תא וביכש רחא .הכמ ונגפסו

 םישימחכ ונייה ,דחא לכל םחל-רכיכ ואיבה םינמרגה .םימ ויה אל .הקסה התיה

 ירוחאמ .לכוא שפחל םישנא המכ ואצי .הנחמה תא בוזעל אל ונילע ודקפ .שיא

 םש ואצמו ,שפחל וליחתהו םשל וסנכנ םישנא .ס.סה לש םיפירצ המכ ויה רעשה

 םה .'וב ורי ,הנחמה תא בוזעיש ימ לכ,, :םתוא וספת .ס.סה ישנא לבא .לכוא

 םה םג .םיסורה ואב ירישעה םויב .הנחמה תא ורתיכ םיסורה יכ ,םילהובמ ויה

 לכ תא וחקל .ןגטנר רישכמ היה אל ,למשח היה אל .רבד תושעל ולכי אל

 ,םשל יתאבשכ .םילוח ויה םש םג .ץיוושואל ונתוא וריבעהו תולגעב םילוחה

 הנליומ אפור םש היה .םידגב יתוא השיבלה ,יסורה אבצהמ השיא יתוא הצחר

 ,םלוכ תא ואיצוה םינמרגהש םילוחה יל ורפיס םש .ןודרוג היה ומש ,הנדורג וא

 ,העידי םהל רסמו והשימ עיגה םואתפ .םהב תוריל ודמעו הירי תנוכמ ודימעה
 .לופיט ילב םישדוח השולש יתבכש .תוריל וקיפסה אל .וחרב םלוכו

 .חותינ יתרבע ,ץראב ,ןאכ

 יצאנ עשופ דגנ יתודע

 יצאנה ררוצה לש ודי .ןילופ תודהי תוליהק ודחכנ היינשה םלועה-תמחלמב

 רחאמ ,ךילהתה לע רוזחא אל .הבאלמ ידוהי תליהק ,ונתליהק לע םג החספ אל

 ויהש ,םייצאנ םיחבטייבר ינש קר ןייצא .הבאלמ סקנפב הבחרהב רפוסמ אוהש

 לע םארומ וליטה הלא םינטש ינש .טאקילופו סופ םהו ,הבאלמ וטיגב ונל

 .וקליהו ולת ,וגרה ,וטיגה

 זוכירה תונחמ תא הרבעש רחאל ,םייחב הראשנש הטילפה תיראש

 ינש לש םליצב הבאלמ וטיגב הילע רבעש תא םויה דע החכש אל ,םידירחמה

 .הלא םיניילת
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 רקח הזה רודמה .םיצאנה יעשפ תוריקחל רודמ םקוה לארשי תרטשמב
 רבעוה רמוחה .םיצאנה ידיילע ומקוהש תואטיגהמ הטילפל וראשנש םישנא
 .םייחב וראשנש ,םיצאנה דגנ םייטפשמ םיכילהב חותפל ידכ תינמרגה הלשממל
 ,קסנרש ןוגכ ,הביבסה תורייעמו ונריעזינבמ המכ םג ל"נה רודמל ונמזוה ךכיפל
 םיעשופ לע םהל עודיה תא רפסלו דיעהל ןיפירו ובוג'זטס ,ןימורו'ז ,'זנו'צר
 םיצאנה-יעשפ תוריקחל רודמה ינפל יתעפוה ינא םג .הבאלמ WAI PAW ,םייצאנ
 .יל עודיה תא רפסלו דיעהל

 אל ללכב תמאה ןעמל .סופו טקילופ לע דוחייב ,טעמיאל יל היה רפסל
 .םייחב םה וללה םיעשופה םא ונעדי

 וטיגב ויהש ,תוכומסה תורייעהו ונריע ינבמ המכ הינמרגל ונמזוה רבכמיאל
 :הזה עשופה תא הרצקב ראתא .טאקילופ ,ררוצהייצאנה דגנ דיעהל ,הבאלמ

 דקפמ היה ל"נה 3.6.1907יב דלונ ,תיחרזמה היסורפ ,גרוברסנימ ואצומ

 soy ,הביבסה ידוהי לע ותיתח תא ליטהש ,הבאלמ רוזא לש הירמרדנ'גה
 תרזעבו ,םיבלכה תא סופת םדא :ורמואב םישנאב ותוא הסשמ היהש ,ובלכ

 .לארשיו הינמרג ,הילרטסוא ,תירבה:תוצראמ םישנא ונמזוה ודגנ דיעהל .ובלגמ

 םגו ,גילז םהרבא ,חספ ןמיש ,םהרבא לדנה :םישנא העבש ונמזוה לארשימ

 יכדרמ ןמרופו ,קסנרשמ HOY ןמסוה ,ובוג'זטסמ ןויצ-ןב ןגוב ונמזוה ןכ .יכונא
 .ןיפירמ

 .קסנרשמ ןבואר רנדלוסו שרעה המרופ ,יננ'זוק לביל :תירבה-תוצראמ

 הדמשהה תונחמ תא ונרבע ונלוכ .(ךלמ) ךלמילא ינודא הילרטסואמ
 .םייחב ונראשנ סנ-ךרדבו

 ןמרופ ,ןויצ ןיב ןגוב השולשה רתי .םכותב ינאו ,העברא קר ונאצי לארשימ

 הינמרגל עוסנל ולכי אלש רחאמ ץראב דיעהל וצלאנ ,גילז םהרבאו ,יכדרמ
 .תואירב ימעטמ

DA |דומעל לכוא אל אמש ,הינמרגל עוסנל יתששח ינא  joaךרטצאש  

 ,ישפוח ךלהתי עשופה ןכמ רחאלש יעדויב םד-תתושה רבעה תא ריכזהלו רזחשל

 הבוחהו שגרה םלוא .םייתנש וא הנש לש רסאמ שנוע לבקי רתויה לכל וא

 .טפשמב עיפוהלו הינמרגל תאצל יתטלחהו ףכה תא ועירכה ,םניאש הלא יפלכ

 לבח דיל ,הילפטפסו תנידמ ,גרבסנרא ריעב הינמרגב םייקתהל דמע טפשמה

ANNררוגתהו ל"נה רוזאל חרב טאקילופ עשופהש ןוויכ ,םש םייקתה טפשמה  

 קוחהו קדצה דיש הווקתב ,תימוקמה הרטשמה דקפמכ שמיש םג םש ,ןדנמב

 ,הז חדינ םוקמב םיטקשה וייח תא היחיש תורקל היה לוכי ,ןכאו .והגישת אל

 .והריכי והשימש ילב

 וגהנ היהש ,יוג ינמרג ותוא ריכה הרקמ ךרדבו ,תרחא הצר לרוגה םלוא

 םינמרגה תונוטלשל רסמ אוה .טשרב ומשו ,הבאלמ ריעה-תצעומ רבח ,קנופ לש

 היהש ,היאר-דע לש תודע רסמ ןכו ואצמיה םוקמ לע ,םיצאנה יעשפב םילפטמה

 תודע ךמס לע .ובוג'זטס וטיגב הידוהי הרענב הרי טקילופ עשופהש nya חכונ
 ?IXY ,חספ ןמישו םהרבא לדנה , ירבח .טפשמל ונמזוה ויפלו ודגנ קית חתפנ ,וז

 .18.5.71-ב דיעהל ונמזוה יכונאו םהרבא ןמסוה .12.5.71-ב דיעהל םינושאר
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 ריעב .טרופקנארפ התיה הנושארה ונתנחתו הינמרגל ונאצי 14.5.71יב
 ונייה ,טקילופ דגנ דיעה אוה םגש רחאמו ,דוד השמ לקנרפ ררוגתמ תאזה
 תבוגת המו םיטפושה ךיא ,טפשמה:תיבב שחרתמ המ ויפמ עומשל םיניינועמ
 לוכי אל ,טרופקנארפל םיעיגמ ונאש ועדויב ,לקנרפ םלוא .טפשמל הייסולכואה
 לבקלו תונפתהל ונרעצל ,טרופקנרפב םירגה ,םיאבלמה ראש ןכו אוה היה
 ,יאבלמ וניאש יפ-לע-ףא ,ןייטשרבליז ?apy לש ותוריסמ תא ןייצל ינוצר .ונתוא
 לבסו ונבאכ תא באכו הבאלמ וטיגב המחלמה תעב יחש ,ןיפיר ריעה אצוי אלא
 2007 הלעמל תינוכמב עסנו חרט NW .זוכיריהנחמב ןכו וטיגב ונתא דחיב
 pond ונאיבהל גואדלו ונתוא לבקל טרופקנרפב הפועתה"הדשל עיגהו רטמוליק
 לש ודיש ריעהל ינוצרב .טפשמה םוקמל ונכשמהש דע םימוי ונתא תוהשלו

 תנמ לע אלש ,תיפסכ הרזעל קוקזה םיאבלמהמ דחא לכל החותפ ןייטשרבליז

 .סרפ לבקל

 םשמו ףרודלסידל סוטמב PID ונאציו טרופקנארפ תא ונבזע יאמל 1672

 -תירצונ תודידיל הדוגאהמ הכרדהו הרזע ונלביק ךרדב .גרבסנראל תבכרב

 ,המרופ :ונייהד ,דחא ןולמ maa םיאבאלמה לכ ונכוש גרבסנראב . .תילארשי

 -ינפל םימי המכ ודיעה רבכ לדנהו ןמיש .יכונאו ,רנדלוס ,ןמסוה ,ינודא ,יננ'זוק

 .םוקמה תא ובזעו ןכ

 יתלכא אל .טפשמב יתעפוה תארקל ארונ חור:בצמב יתייה ימצעלשב ינא

 םע םינפ לומ םינפ שגפיהל ךרטצאשכ הרקי המ הדרח ךותמ תוליל יתנשי אלו

 .טקילופ יצאנה ןטשה

 םיכירצ ויהש Man .טפשמהיתיבב יתעפוה רקובב 9 העשב יאמל 18יב

 הנמזהל יתיכיחו טפשמה:תיב רודזורפב ידמועב .ילא וולתה ,תרחמל דיעהל

 לש וליג יפכמ ריעצ הארנה ,דחא םואתפ עיפוה ,טפשמה:תיב םלואל סנכיהל

 םוקמב ובו ,טקילופ חצורה הנה :וילע יתעבצה דימ ותוא יתוארבו ,טקילופ

 רחאל .יתודע ןתמ תא תוחדל וצר םיטפושהו הנושאר הרזע יתלביק .יתטטומתה

 לבא דיעהל יתשקיבו - ךכ הזל אורקל רשפא םא - ינתיאל יתרזח העש יצחכ

 רסמית יתודעשו הזה יצאנה עשופה תא תוארל ךרטצא אלו בשאש ,יאנתב קר

 תייסולכואש ןייצל שי .יתשקב תא ולביקו יתוא ועיגרה םיטפושה .תירבעב

Wynםייתעשכ הכרא יתודע .םשאנל תנייועו ונל תדהוא דואמ התיה גרבסנרא , 

 המכ יתפסוה ןכו ,םיצאנה יעשפ תוריקחל רודמה ינפב ירבד לע יתרזח הב

 TY ורסמנ תואבה תויודעה .יתודע ידכ ךות םהב יתרכזנש ,םיבושח םיטרפ

 .ותרחמלו םוי ותואב

 -תירצונ תודידיל הדוגאהמ םישנאה םע רשקב יתדמע הצרא יבושב

 -קספ ןכו תינמרגה תונותעב ובתכנש תויודע-יקתעה יתלביק ל"נהמ .תילארשי

 טפשנ וב ,23.6.71 םוימ ,גרבסנראב םיעבשומה רבח לש טפשמהיתיב לש ןידה

 .רועריע תוכז םע םלוע רסאמל טקילופ יצאנה עשופה

 ,הינמרגל ועסנש הלא ,ונא DAK .רזע אל הז ודילע ודמשנש ונריקיל

 אב חצורה:עשופהש ,םייחל תוחפל ירה םיתמל אל OX ,והשמ ונישע ,דיעהל

 !ושנוע לע
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Arensburg, Germany, in 1971. 

In 

al Polikat 

imin 

of Nazi War Cr 

Former Jewish Residents of Mlawa now 1 

iving in 

the trial 
in 

Israel and the Diaspora who testified 

 ,טאקילאפ רעבערבראפ-יצאנ ןגעג סעצארפ ןפיוא טגאזעג תודע ןבאה סאוו ,תוצופת יד ןוא לארשי ןופ ןדיי רעוואלמ

 דנאלשטיוד ,גרעבסנרא ןיא ,1971 ןיא

 .הינמרג ,גרבסנרא ריעב ,1971-ב טקילפ יצאנה עשופה דגנ וטפשמב ודיעהש ,תוצופתהו לארשימ הבאלמ יאצוו
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 ָאטנָארָאט ,יקסניוודִאלפ לואש

 ןבעל םייב ןבילבעג

 יקסניודָאלּפ קחצי עטַאט ןיימ .עווַאלמ PR רענעריופעג א PI ךיא

 יד ןזָאלרַאפ ןכָאנ .לקירבַאפ-ךעלרעקוצ א ןופ הסנרפ ןגיוצעג טָאה

 .ךעלרעקוצ ןטעברַאסיוא TRV םעד ןפלָאהעג PR בָאה ,הרות-דומלת

 ןיא דלַאב .המחלמ יד ןכַארבעגסיוא זיא ,1939 רעבמעטפעס ןטו םעד
 ךס ַא טָאטש PR ןעוועג .טרידרַאבמָאב ןשטייד יד ןבָאה ,גָאט ןטשרע

 .תונברק
 ןענעז ןדיי עלַא טעמכ .ןעמַאלפ PX ןענאטשעג טָאטש יד זיא קיטנוז

 יד ךיוא א רדסכ ןבָאה ןשטייד יד .טָאטש ןופ ןפָאלטנַא

 .ןעײסָאש יד ףיוא םיטילּפ
 זעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו ,ָאװָאגעשטס ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 גָאטיײב .עלָאדָאטס רעטזָאלרַאפ ַא זיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ .רעטצניפ

 .עוואלמ ןייק ןייג קירוצ ןעגנּוװצעג ןוא ןשטייד יד טקעדטנַא זדנוא ןבָאה
 סָאד .טנערבעג ךָאנ טָאה טָאטש יד רָאנ ,עוואלמ ןייק קעווא רימ ןענעז

 זדנוא ןבָאה ןשטייד-סקלָאפ יד .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג זיא טרָאד ןבעל

 TWA TANT ןקאלָאּפ יד .טעברַא ערעווש וצ טפעלשעג ,תורצ ןַאטעגנָא

 PND .ןטלָאשעג ןוא טקירעדינרעד ,חצר mon ןגָאלשעג ,ןפלָאהעגטימ
 -ננווצעג טָאה רעגנוה רעד רעבָא .סַאג PK ךיז ןזייוואב וצ דחפ א ןעוועג
 רעד ףיוא ןעוועג זיא טאטשראוו רעזדנוא .ןסע ןפיוק ןייגוצסיורא ןעג

 יד טימ ןעמַאזוצ .לעקניפראג רעצירק-הבצמ םייב ,סַאג רעוועשראוו
 יד ייב ןטאט םעד ןפלָאהעג רימ ןבָאה ,המלש ןוא בקעי-לקַאי רעדירב

 טַאהעג ןבָאה OND ,ןדיי רעדָא ןקאלַאּפ יד טפיוקרַאפ ייז ןוא ךעלרעקוצ
 ןעמוקעגנָא זיא'ס .טרעיודעג גנאל טשינ טָאה סאד רָאנ .ךעלבלעוועג
 רע .קילאכימ ,ָאדלָאשז ןופ שטיודסקלַאּפ םעד טימ ײצילַאּפ עשישטייד
 -יטרַאפ TR ןענישַאמ יד טימ ,לקירבַאפ רעזדנוא טריקסיפנַָאק טָאה

 -רעביא טָאה יוג רעד .ןטעברַא םיא ייב טזומעג ןבָאה רימ .הרוחס רעק
 -נעדָאמ ןופ זיוה PX ,סַאג רעקצַאלפ רעד ףיוא לקירבַאפ סאד טריפעג

mow(עינרַאיעלֶא רעד ןופ) . 

pK1940 רעבמעצעד  TANTטנזיוט יירד ייב ןבירטעגסױרַא סיצַאנ יד  

 -ייפעג ןוא ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז ןעמ טָאה טרָאד .ָאדלָאשז ןייק ןדיו

 .שטירזעמ MP ןבירטרַאּפ ,בר רעוואלמ ןטימ ןעמַאזוצ ,ךָאנרעד .טקינ

 ןעוועג זיא סָאװ YOR .ָאטעג PR טבעלעג רימ ןבָאה טלַאמעד ןופ

 -רעביא ןשטייד יד TANT ,ָאטעג םעד רעסיוא ןזעגנוניווו עשידיי יד ןיא

 OST טריפעגרעביא רעדיוו טָאה קילאכימ  .ןשטייד-סקלַאפ יד ןבעגעג

 יד ,רימ .סירבלא ND זיוה ןיא ,סַאג רעוועשרַאוו רעד ATK לקירבַאפ
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 ןעמוקַאב ,גָאט PR העש 12 טעברַאעג םיא ייב ןבָאה ,רעדירב יירד
 .רעייט ץנַאג ןעוועג זיא גרַאוונסע ןוא טלָאצַאב טכעלש

 עשידיי יד ןופ לייט ַא וליפַא .רעטיב ןעוועג זיא אטעג ןיא עגַאל יד

 KN רעמ ןעוועג זיא גנומיטש יד .ןעגנָאהעגפיוא ייז ןבָאה ןטנאיצילָאּפ

 זיוה PX ,סאג רעקצָאלּפ רעד ףיוא טניווועג INT ןבָאה רימ .עטקירדעג
 רעמיצ TPR PR .(ןענישַאמ-טּפַאשטריװדנַאל יד ןופ) יקסרָאבזדָאק ןופ

 יד .רעטעפ X ךאנ ןוא ןעבָאב רעד טימ עדייז רעד ,רימ טניווועג ןבָאה

 ווו ,זיוה ןיא יז טלמאזרַאפ ,ןדיי עגניי 100 טריטסערַא TART ןשטייד
 .ןסָאשרעד ייז ןופ 50 PR טניווועג ןבָאה רימ

PRקירבאפ ןיא רערוּכיש א ןעמוקעג קילאכימ זיא 1942 רעבמעטפעס  

NKעקַאט זיא ױזַא .ָאטעג ןופ ןדיי עלַא ןריפסיורַא טייג ןעמ זַא ,טגָאזעג  
 -פיונוצ ייז ,ןדיי YON טריפעגסיורַא MT TANT 1942 רעבמעוואאנ PX .ןעוועג

 .ַאקלּוװ ןייק טריפעגקעווַא סנגרָאמוצ PX סַאג-רעּפעט רעד ףיוא טלמַאזעג
 טפוטשעגניירַא TIX טָאה ןעמ .עפורג רעטייווצ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא

PXרעסַאוו ןָא ,ןָאגַאװ א ןיא ןָאזרעּפ 40 ךרע ןַא ,סענָאגַאװ ענרַאװָאט , 

 -- WAX ,רעגַאל-עיצַארטנעצנאק זיא ןעמוקעגנָא ןענעז Wa .ןסע ןָא
 ...ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא

 (6.5.45) הנחמה ןמ רורחשה םויב (ןימימ) יקסבופופ .א

 (6.5.45) גנויירפאב ןופ גאט ןיא (סטכער) יקסוואפאפ .א

208 



 גרובנעסקול הרש

 רעטכַאט JIN ןאמ ןטימ ןרָאוועג לוצינ

1 

 ךייר .םכח:דימלת א דיי ַא ןעװעג זיא ,דירפ בייל הירא ,עדייז ןיימ
 טָאטש רעצנַאג רעד PR טנַאקַאב רעבַא ,ןעוועג טשינ עדייז ןיימ זיא

 רעכייר רעד זַא .םכח-דימלת א יוו רָאנ ,רעוט-ללכ א יו טשינ עוואלמ

 ,ןטרַאקספיש ןופ ארויב עסיורג ַא ןופ רעמיטנגייא רעד ,יקסנַאינזָאװ
 .ערעשטעוו ןסעגעג ןדייז ןיימ ייב רע טָאה ,עוואלמ PR ןעמוקעג זיא

 טפיוקרַאפ ,םידיסח יד רַאּפ לביטש זיא "לקנעש , א טַאהעג PIN טָאה רע
 זיא עבָאב יד ךיוא ."ךעלעטעצ , טימ טלדנַאהעג PK ןפנָארב לסיב א

 יז סָאװ ,סטכַאמעגנייא ןופ ןירעטיירגוצ you & סלַא טנַאקַאב ןעוועג
 .סנירָאטעּפמיק רַאפ טלייטרַאפ טָאה

 טַאהעג DW ןוא רעשזדאל א ןעוועג זיא ,דירפ לרעב ,רעטַאפ ןיימ

 -נַאסקעלַא רעד .טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רע ךיוא ;ןיז ייווצ mM רעמ

 םידדצ עדייב .עוואלמ ןוא שזדָאל ןשיווצ ןכדש רעד ןעוועג זיא יבר רעד
 -סקע IX ןעוועג זיא רעטַאפ ןיימ .םידיסח רעדנַאסקעלַא ןעוועג ןענעז

 mw רע טגעלפ גָאטרַאפ רעגיז א ףניפ .דיי רעכעלרע ןַא ,רָאטידעּפ
 -טייצרַאי רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .ןענרעל טצעזעג ךיז ןוא זייטשפיוא
 -רעד ןוא הדועס א טכַאמעג לָאמ YOR ןעמ טָאה ,ןדייז ןיימ ןופ גָאט

 .ןדייז ןופ הרות טלייצ
ANT PXרעטסעווש יד .רעדורב ַא ןוא רעטסעווש א ךָאנ טַאהעג  

 עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ זיא רעדורב ןיימ .לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג זיא
 .ןעמוקעגמוא

 הנותח PX באה רָאי םעד PX .1926 זיב עווַאלמ PK ןעוועג ןיב ךיא
 טניווועג PR באה ,ןכַארבעגסיוא זיא המחלמ יד זעוו .שזדָאל ןייק טַאהעג

pxןענעז ןשטייד יד ןעוו .שזדָאל  PR PORטָאטש , PR PDעלַא טימ  
 ליפ ANT PR .טקישעגקעווא ךיא ANT IND ןיימ .ָאטעג ןיא קעווַא ןדיי
 א סנַאמ ןיימ .ןפָארטעג רעדיוו OX טימ ךיז באה ךיא זיב ,טבעלעגכרוד

 רעסיורג & ,ןייטשנראב לדנעמ ,רוחב ַא טימ קעװַא ךיוא זיא רעטסעווש
 .לקינייא IX סניבר רעקצָאק םעד -- ןסחי

whןיב ,קעװַא זיא ןַאמ ןיימ  PRKא טימ ןבילבראפ  Trא ןוא  
 1940 ןיא .ןברָאטשעג זיא רע -- ןריולרַאפ PX ANT ןוז םעד .רעטכָאט
 -עז עימעדיפע רעד ןיא .עימעדיפע- עירעטנעזיד ַא ָאטעג PR ןעוועג זיא
 טרָאסער א PR טעברַאעג באה PR .רעדניק ךס א רעייז ןעמוקעגמוא ןענ
 ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןרָאװעג טקיטרַאפעגסיוא ןענעז עכלעוו ,ךיש ןופ
 ןבָאה רַאפרעד .ךיש-זיוה עלעיצעפס טיינעג בָאה ךיא .עטיוט יד ןופ ןכַאז
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 בָאה ,רעדניק עניימ טימ ןרענרעד וצ ךיז ידכ .טלָאצַאב סעפע ןשטייד יד

 ראפ שזדָאל PR ןענעז רימ .ןכַאזטרעװ עניימ YOR ןפיוקרַאפ טזומעג ךיא

 .ןבעל ןייש ַא טריפעג רעבָא ,ךייר ױזַא ןעוועג טשינ ךיוא המחלמ רעד
 .לקינייא ןַא סרענטוק עלעשוהי 'ר זעוועג זיא ןַאמ ןיימ

 ךשמ ןיא ןוא 1939 רעבמעטפעס PK ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד
 ךיא .ָאטעג PR טמיוצעגנייא ןעוועג ןיוש רימ ןענעז ,ןכָאװ עכעלטע ןופ
 ןשטייד יד ןבָאה ץרעמ PX .רַאונַאי ןיא ,רעטניוו ָאטעג TD סױרַא זיב

Pwסאד זיא שדוח םענעי .ָאטעג רעשזדָאל ןופ ןזָאלעגסױרַא טשינ  MN 

 ןשטייד-סקלַאפ יד .סױרַא טנַאקעג טשינ ןיוש ןשטנעמ ןבָאה ,ןעגנַאגעצ

 הריד עשידיי עדעי ןכוזוצסיוא PT טכער OST טַאהעג TANT שזדָאל ןופ

 שטייד-סקלָאפ ַא ןעמוקעג זיא .ךיז רַאפ ןעמענ ןוא ןלעפעג ייז זיא סָאװ
 — ןטסירק ןופ PX ןדיי ןופ טניווואב ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה רעזדנוא ןיא
 טימ ןעוועג טלַאמעד PA PR .גנוניווו ןיימ ןזיוועגנָא OX טָאה'מ ןוא

 רימ ןענעז .שזילַארַאּפ א טַאהעג טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז ןוא רעווש ןיימ
 טימ IND א ,החפשמ עשידיי-שטייד ַא ךָאנ טימ ,ָאטעג זיא ןיירַא עלא
 ND ןעוועג זיא יז .זיוה-ורפַא I PX טעברַאעג טָאה עכלעוו ,יורפ ַא

 .לכיק ןיילק א טימ רעמיצ & ןעמוקַאב ןבָאה רימ .םיטילפ רענישנָאבז יד

 טגָאז .שטנעמ רעגולק א רעייז ,רעטלַאהכוב X ןעוועג זיא רעווש ןיימ

 -עג טשינ וליפַא ןיב ךיא .גונעג ןייז סע טעוו םישדח יירד ףיוא IX ,רע
 רעבירא ןיב ךיא .לבעמ ןוא הריד ןיימ IND םוקאב PR סָאװ Wr ןעגנאג

 ךָאנ ןוא רעדניק ייווצ ,רעגיווש ןוא רעווש ןיימ טימ ,זיוה ןשטייד םעניא

 ןוא -- רעטעפ א רעניימ ןעמוקעג ךָאנ PND .ןשטנעמ עדמערפ ייווצ
 JOINT ןענעז רימ .רָאי רַאּפ ַא טבעלעג רימ TANT טפַאשגנע RIX זיא

TINהמחלמ ףוס זיב -- 1939 ףוס . 

 קידנעייג ,קירב יד רעבירַא רעטכַָאט ןיימ ןוא PR ןיב גָאט ןדעי
 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא רעטכַאט ןיימ .טעברַא רעכעלגעטיגָאט רעד וצ

 ףיוא טיינעג ןבָאה ןרָאי עריא ןיא רעדניק ךָאנ ןוא ,רָאי 14 ןופ לדיימ
 טָאה טעברַא רעד ראפ .ןטנאפוקַא עשטייד יד IND ץלַא -- ןענישַאמ
 .לפַאטרַאק ַא טימ רעסַאװ לסיב ַא -- ּפוז ַא ןעמוקַאב TINK ןופ רעדעי
 טנָאקעג ןעמ טָאה טלעג םעד IND ןוא טלָאצעג ןשטייד יד ןבָאה וצרעד

 UXT SN עדעי .ןעמוקַאב IW טכער טַאהעג ONT ןעמ סָאװ סָאד ןפיוק

 .עוואק TX Sona ןצרַאװש ,רעקוצ לסיב א טלייטעגוצ ןעמוקַאב ןעמ

 .טיורב א ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי
 רעד ןיא .ןשטייד יד ייב ןבעל םענופ ןלייצרעד Soa א אד ליוו ךיא

 .ןבעלסיוא PT רעיירפ סָאװטע טנַאקעג ךָאנ ןעמ ONT טייצ רעטשרע
 -שעג וליפַא ,טנרעלעג ךָאנ ןבָאה רעדניק יד .ןָאטנָא ךיז טנָאקעג טָאה'מ
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 ענעדישרַאפ טימ טריפעגנָא UXT שזדָאל ND רעזַאלג .רעטַאעט טליפ
 ןדיי יד ןופ טַאר-ןטסטלע ova טָאה רע .ןבעל ןשידיי PK ןטרָאסער

 -וקַאב טָאה רע .עלעטש ַא טעברַאעגסױא ךיז ןוא ןעמָאנ ןטוג א טאהעג

 vn טנרעלעג טָאה רע .טשרגוו עיצרָאּפ ַא VINK זיא קיטנוז ןדעי ןעמ

 טכַאמעג רע טָאה קיטנוז ןדעי ןוא רוטַארעטיל עשידיי רעדניק 20--30 ַא
 עכעלטע .טיורב טימ טשרּוװ יד דניק ןדעי טלייטרַאפ ןוא טנוװָא-רעדניק ַא
 רע .רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו סעיצקעל ןבעגעג רע טָאה רָאװ א לָאמ
 ,םכילע-םולש ,ץרפ ןופ ןטפירש יד טכַאמעגכרודַא רעדניק יד טימ טָאה
 טאה רע .רעדניק יד IND ןָאטעג JO א טָאה רעזַאלג רעד .שא םולש

 רַאפ טנייה INI ײז עז PR -- סעקזולב רעדניק עלַא רַאפ טלעטשַאב

 -זולב ענעטַאנַארג טימ ךעלעזייה עסייוו ןיא טלעטשעגסיוא ,ןגיוא עניימ

 .טליפשעג ןוא טרימאלקעד ,רעדיל ענעדישרַאפ ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ךעלעק
 AMIN רעטייווצ א PR טריפעגרעביא זדנוא ןעמ ONT רעטעפש

PRNןעוועג זיא טראד .הנכש א טימ טניווועג באה  XNא טימ עמאמ  

 ראברעדנווו א -- רעטכַאט יד .עביוט א ןעוועג זיא עמַאמ יד .רעטכָאט

 עיצרַאּפ ריא ןטלַאהַאב ןוא רימ וצ ןעמוקניירַא טגעלפעג טָאה יז .לדיימ

 .ןסעפיוא ןוא ןעמענוצ טשינ ריא ייב סָאד לָאז עמַאמ יד ,טיורב

 .ןענעייל וצ רעכיב ןעמונעג טָאה'מ ּווו ,קעטַאילביב א ךיוא ןעוועג

 ךיא ןיב ירפרעדניא .אידאר Tp ,ןעוועג טשינ זיא גנוטייצ ןייק

 TX טכאנראפ ףניפ ןעמוקעג ךיא TR םייה א PX טעברַא רעד וצ קעווא

 א :טַאהעג טָאה רענייא סָאװ טיורבטנווא וצ ןטיירג ןביוהעגנָא טָאה'מ
Joaךימ טָאה רעדעי .סעקירוב ןופ רעטעלב ,לפָאטרַאק ענעריורפרַאפ  

 טבעלעג I טָאה ױזַא ?רעטעלב יד טפיוקעג PR ANT IM :טגערפעג
 NK שדוח א ךָאנ שדוח א SN א ךָאנ ךאוו א ,גָאט א ךָאנ גָאט א

 זיא'ס IN רָאנ ,אטעג ןיא ןעזעג ןעמ טָאה ןשטייד יד .רָאי א ךָאנ ראי א

 םתס WY ,ןעגנושראפסיוא ,ןעגנוכוז רעדָא עיצקַא ןַא וצ לעּפַאב א ןעוועג

 .ןרילָארטַאּפ
84 

PRרעדניק יד ןעמענוצוצ עיצקַא עלעיצעּפס א זעוועג זיא 1940 ראי  
 זיא DXA רעזדנוא IX ,ךיא רעה ןגרָאמירפ א ןיא .ןרעטלע ערעייז ןופ
 טייל- .ס.ס יד יוו ןעזעג TW טָאה'מ .עיצקַא ןַא OND טמוק סע ,טרעגַאלַאב

 ןטיירגוצ ןפראד רימ TX ,רעטכָאט ןיימ טגָאזעג ךיא בָאה .םורַא ךיז ןלעטש

 דלַאב .ָאטעג TD ןריפסיורַא זדנוא ןעמ טעוו רעמַאט ,ןעמענוצטימ סעפע
 טכערבעצ'מ DX רעטצנעפ ,ןריט ףיוא טקַאה'מ יוו טרעהעג רימ ןבָאה

 .סאג ןרעביא ,זיוה רעזדנוא ןגעקטנַא טקנופ ןעוועג זיא ont .לבעמ
 .טרַאװעג INS טימ ןוא ךעלקעזקור ערעזדנוא טימ ןענַאטשעג ןענעז רימ
 טקוק DRA ןרעביא רעטצנעפ יד ןופ םענייא PD עז ןוא קוק א ביג ךיא
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 .ךיז טוט סע OXN TT סיורא ייג ןוא שזארוק םוקַאב ךיא .דיי ַא סױרַא

 2747678 ןרעמונ יד טימ רעזייה יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז טייל-.ס.ס יד
 סניימ ןעוועג זיא רימ ייב .11 רעמונ םעד טאחעג טָאה זיוה ןיימ .וו"זאא

 ,עיצקַא TS זיא'ס זַא טרעהעג טָאה רע ,ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,רעטעפ ַא
 זיא ONT .ןיהַאגוו טסווועג טשינ וליפא באה ךיא .ןדנווושרַאפ רע זיא

 .טבעלעג טשינ ןיוש ןבָאה רעגיווש ןוא רעווש ןיימ .1943 ראי ןיא ןעוועג

 זיא רעטעפ ןיימ ךיוא ;טקיאגרַאב עגַאל יד ךיז טָאה רעטעפש לסיב א

 ארומ טָאה'מ רעבא .ןבעל וצ ןעוועג טרעשַאב זיא םיא .ןעמוקעג קירוצ
 סָאד ןייז ןגרָאמ ךיוא ןָאק ,טנייה ביוא .גָאט ןקידנגרָאמ ןרַאפ טַאהעג

 ךעלקעזקור עטיירגעגוצ יד ןעמונעג רימ ןבָאה .טייז רעזדנוא ףיוא עבלעז

 טצעזעגקעווַא ךיז ןוא (ָאטעג ןיא ךיוא) דלעפ ןיא קעווַא ירפ ץנַאג ןוא
 זעמ טעוו אד זַא ,רעכיז ןעוועג טשינ ןענעז רימ רעבָא .ךעלמייב רעטניה

 ,רענייא ךָאנ ןוא רעטעפ רעד ,רעטכאט ןיימ ,ךימ -- ןעניפעג טשינ זדנוא

 רימ ןבָאה ,טייצ א ױזַא קידנציזּפָא .טנעקעג טשינ ןבָאה רימ ןכלעוו

 .ןכָארבעגפױא גנוניווו יד ןענופעג ןבָאה רימ ּוװ ,םייהַא ןייג ןסָאלשַאב

 .טריפעגסיורַא ןעמ טָאה םינכש עלא .עװַאלבָא TX זעוועג עקַאט זיא'ס

 זעמעוו ןעמונעגוצ ןבָאה םיחצור יד .טקידיילעגסיוא NYA זיא זיוה סאד

 ןיז טַאהעג טָאה ,ןפארטעג טשינ ןבָאה ייז ןעמעוו .ןפָארטעג ןבָאה ייז
 ? גנאל יו ףיוא .ןבילבעגרעביא PX לזמ

 ןבילברַאפ ןענעז ,ָאטעג TD עיצאדיווקיל רעד ייב Mw ,ףוס םוצ

 -ינייר ןביוהעגנַא ןשטייד יד ןבָאה לייוורעד .רימ ךיוא .ןַאמ 400 לכה-ךסב

 רעטייווצ א רעניימ ןעמוקעגוצ גנילצולפ זיא ,קירב ןופ טייז עטייווצ יד ןק
 Tw טָאה ןעמ יוו ױזַא IX ,טניימעג ןבָאה ייז .רעטכָאט ַא טימ רעטעפ

 ייז ןבאה רימ .רעמ ןעמוק טשינ ןשטייד יד ןלעוו ,טקיניירעגסיוא ץלַא

 ,טכאנייב .ןאמ 15 א טכַאנ ןוא גָאט ןסעזעג ,ריט ַא רעטניה ןטלַאהַאב

 יד ןיא TOY טכוזעג ןוא סױרַא WO זיא ,קעװַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו
 .ןעניזַאגַאמ ענעפָא

5 

 ןבָאה ,ןעמעלַא ץָארט .ףוס רעייז טפול רעד ןיא טליפעג ןיוש טָאה'מ
 JED טעוו'מ ןעמעוו IX ,ָאטעג PK טכַאמעג טנַאקַאב ןשטייד יד ךָאנ
 ID ONIN ןענעז עכלעוו ,יד ןופ לייט א .טרָא ןפיוא ףֶארטש-טיוט זיא
 רעטעפ ןיימ טּפַאכעג ןבָאה ייז .ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה ,ןסע לסיב ַא
 ךיז רימ ןלעטש ירפ ןגרָאמ IX ,ןסָאלשַאב רימ TANT .רעטכָאט ןייז טימ
 OST .ץיוושיוא TP טריפעגקעווַא TINK ןעמ VAT טלָאמעד ןוא AY עלַא
 -ןטסטלע TD סעזערפ רעד זעוועג זיא יקסווָאקמור .טסוגיוא PX ןעוועג זיא
 ךיז טָאה רע .טכַארבעגמוא OX ךיוא ןשטייד יד ןבָאה ףוס םוצ .טַאר
 NYA זיא גנוריפפיוא עצנַאג ןייז ,סָאבעלַאב ַא יװ KoA PR טליפעג
 .עשירָאטַאטקיד ַא
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PXיפלכ גנולדנַאה עמאזיורג עצנאג יד באה  Tmטבעלעגרעביא  

PK WXןיימ טימ ךיז ןפָארטעג .ןבעל ןבילבעג סנ יפ לע ןוא ץיוושיוא  

 -ךסב ןעוועג PR ןיב ץיוושיוא זיא .גנויירפַאב רעד ךָאנ שזדַאל ןיא זאמ
 זעוו .פאק ןופ רָאה יד טלָאגעגּפָא TINK ןעמ טָאה טרָאד .געט יירד לכה
 ריציפַא JX ןסעזעג זיא ,ץיוושיוא PR ןענָאגַאוו יד ND סױרַא ןענעז רימ
 רימ .טיוט רעדָא ,ןבעל רעדָא -- עיצקעלעס יד טכַאמעג טָאה רע ןוא

 ,לדיימ ַא ךאנ ןוא עניזוק א ,רעטכָאט ןיימ ,ךיא : ןעיורפ ריפ ןעוועג ןענעז
 םעד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז רימ ןעוו .ןעגנאגעג זדנוא טימ זיא סַאװ

 -- טלָאװעג לרוג רעד אמתסמ טָאה ױזַא ,טשינ סייוו PR -- ריציפָא

 .טייז רעקניל רעד ףיוא טקישעג TT טָאה רע ,ךרודַא רעדניק יד ןענעז
 :ךיא גאז "?וטסיב VON יוו, :טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא רע UNA ךימ
 ךיא גאז "?רעדניק ענייד ,ONT WNT :רעדיוו רע טגערפ ."ערַאי 50,

DXרעדניק ענייק עבאה ךיא , , PD PRזזיוועג רע טָאה ."ןיילַא ץנַאג  
 ךיא ANT .ןעגנאגעג ןענעז רעדניק יד וו ןייג לָאז ךיא ,טנאה רעד טימ

 ןיימ וצ ."ךייא רעטניה ןיב ךיא ,םוא טשינ ךיז טיירד , :רעדניק יד וצ
 רָאנ ,עמאמ ןפור טשינ ךימ וטסלָאז אד, :טגָאזעג PPR באה רעטכַאט
 | ."עמומ, ןפורעג WK ךימ ןבָאה ךעלדיימ ערעדנַא עלא ."עמומ

PRיז ןבָאה לייט ןייא .עיצקעלעס א ןעוועג רעדיוו זיא ץיוושיוא  
 עיצקעלעס יד ךיוא רימ ןענעז ,קילג םוצ .עירָאטַאמערק PR טקישעג
 טקישעג WN ןענעז ואנעקריב ןופ .ןבעל וצ ןעוועג טרעשַאב -- ךרודַא
 ןעמוקַאב רעדניק יד ןבָאה ןטרָאד ; רעגאל-טעברַא TON K PK ןרָאװעג
 ייז באה PR YH ,סיורג ןעוועג זיא דיירפ ןיימ .דמעה ַא ןוא לדיילק א

 תורצ זא ,ךיז טייטשרַאפ .דיילק א ךיוא ןוא דמעה א PX ןָאטעגנָא ןעזעג
 ןסע פאט ַא ןבעגעג TINK טָאה'מ :טלעפעג טשינ זדנוא ייב ךיוא ןבָאה
 קירעיורט גונעג ןעוועג זיא'ס .ןשטנעמ ןעצ עדעי axe לפעל mK ןוא --

NNיד קירעביא זיא'ס  YORתורצ  wwרעזדנוא .ריּפַאּפ ןפיוא ןעגנערב  
 .רעטכָאט ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ךיא Pa דימת סָאװ ,ןעוועג זיא לזמ

 .ןגארטוצרעביא MY יד טומ ןשילַארָאמ ןבעגעג TINK טָאה MOR סאד
 יוו ,טעברַא רערעווש וצ ןעמונעג ןעיורפ ךיוא ןעמ טָאה רעגאל ןיא

 ךיא .רָאי 15 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רעטכָאט ןיימ .רעּבירג ןּבָארג

 ,טעברַא ערעווש NIX WO לָאז יז ,דניק ןיימ ראפ טַאהעג ארומ באה
 ,קילג םוצ .ריא רַאפ JIN טעּבראעג TX טגנערטשעגנַא ךיז ךיא באה

TANTרימ  PRרעזדנוא  PRODטאהעג  IXרעכלעוו ,שטייד ַא ,רעעזפיוא  

 טימ ןעיורפ 600 ןענופעג ךיז ןבָאה רעגאל PR .ןפלָאהעג JO א טָאה

 .טעברַא ערעווש ףיוא טמיטשַאב טשינ רעדניק יד טָאה שטייד רעד .רעדניק
 ןענעז עכלעוו ,ןרַאגנוא PD ןעיורפ 200 NX עיכעשט ןופ ןעיורפ 0
 .עשידיי ןעוועג ןענעז ,זדנוא ראפ ןעמוקעג
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 ןיא ןעיורפ עפורג ַא ןעמונעג ןעמַאזוצ ןשטייד יד ןבָאה טייצ הכונח

 Tw וצ ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה YOR יד זא ,טניימעג ןבָאה רימ .לאז ַא

PKרימ ןוא יוזא ןעוועג טשינ סע זיא ,קילג רעזדנוא וצ .עירָאטַאמערק  
 זדנוא ןעמ טָאה ףוס"ףוס ."הכונח-סנ, א זיא ONT IN ,טגָאזעג ןבָאה
 .ײקַאװָאלסָאכעשט רעד PR -- רעגַאל ןרעדנַא ַא PR טקישעגרעביא

 ןטצעל םעד .ואלסערב ןבענ ןענעז רימ IK ,טגָאזעג רָאנ זדנוא טָאה'מ

 .טיירפַאב TINK ןעמ ONT ןטרָאד Oem ,טסווועג mw רימ ןבָאה רעגַאל

 עטסרעווש יד ןָאטעג טייהרענעלַאוושעג ךיא בָאה רעגַאל םעד ןוא ךיוא

 .ןיילא טָאג רָאנ טסייוו ,ןגָארטעגרעבירַא סאד בָאה PR ױזַא יוו .טעברא

 רימ ןבָאה INT .רעוועג טימ סנטסַאק ערעווש טריטרָאּפסנַארט ןבָאה רימ
 -ניירא DN ,גנודָאלַאב טימ ןָאגַאװ א רעטעמַאליק יירד ַא ןפוטש טזומעג

 .קירב א רעביא טריטרָאּפסנַארט -- טרָאד PD ןוא עדניוו ַא PX טפוטשעג

6 

 ןדעי טכעלגעמרעד "ץיירק רעטיור, רעד ONT ,גנויירפַאב רעד רָאנ

 טנָאקעג טשינ שממ בָאה PR .טלָאװעג ONT רע ןיהגוו ןרָאפ וצ םענייא

 לוטש א PR עקנַארק INI VN ךימ ןעמ ONT ,סיפ עניימ םיוא ןייג

 .עיכעשט PR לָאטיּפש ַא PR טריפעגרעביא PR VY ןפיוא טצעזעגפיורַא

 סקעז ןעוועג ךיא ןיב לָאטיּפש ןיא .רימ טימ ןעגנאגעג ןענעז ךעלדיימ יד

 -רעד ןעוועג זיא רעטכָאט ןיימ ךיוא .טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ןסע .ןכאוו

 ןיימ .טסווועג טשינ ןילַא ךיא ANT ,ןָאט ןבייהנַא ןלאז רימ סאוו .טפעש

 ןבייהנָא לָאזמ ,עטַאט רעד ץעגרע טבעל רשפא IX ,רימ טגָאז רעטכַאט

 טשינ ןעמ טָאה -- טכַארבעגמוא ןדיי ליפ ױזַא טָאה'מ IX .ןכוז םיא

 .ןרעגַאל יד ןיא טסווועג
 -מראב א ANI -- טלדנַאהַאב TD רעייז זדנוא ןבָאה ןכעשט יד

 ןרָאפעג ןענעז רעטכָאט ןיימ טימ ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .קלָאפ קיצרַאה

 ןייק ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ,עיצַאטס רעד ףיוא קידנעמוק .שזדָאל ןייק

 -שַארומ יוו TT ןעזעג עיצַאטס רעד ףיוא ןעמ טָאה ןרָאי עקילַאמַא .דיי

 טעז'מ , :רעטכָאט ןיימ וצ ךיא ANT .ןַאב DY PX ןַאב ןופ ןפיול ,סעק

 ,ןגָאז וצ ןקָארשעג PT טָאה רעטכָאט ןיימ DR ."ןדיי ןייק אד טשינ ךָאד

 ףיוא טָאה'מ ,שיליופ Wi א טדערעג ONT יז .דניק שידיי א זיא יז זַא

 רימ זַא ,ךיא גָאז .עקשידיי ַא זיא יז זַא ,ןקרעמ טנַאקעג טשינ םינפ ריא

 ןַארַאפ ןענעז'ס ביוא PS ,שזדָאל ןיא ןדיי ףיוא ןגערפ ןוא ןייגוצ ןלָאז

 רעייגכרוד ייב טגערפעג יז טָאה .טריזינַאגרָא יאדווַא ןיוש ייז ןענעז ,ןדיי

TXטגָאזעג ריא טָאה'מ , IXזיא יז .טעטימָאק רעשידיי ַא ןַארַאפ זיא'ס  

 ןבָאה ייז .עווַאלמ ND לדיימ א ןפָארטעג קילעפוצ PR ןעגנַאגעג ןטרָאד
prזייד ,טסייוו וד , :רעטכָאט ןיימ וצ טגָאז ןירעוואלמ יד ןוא טשוקעצ  

 ...!ךייא AST טכוז רע !ךָאד טבעל עטַאט
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 ךיילג ןרָאפעג DK ןרָאװעג טיירפַאב רעירפ זיא רעכלעוו ,ןאמ ןיימ
ppףיוא ןגערפכַאנ ךיז טעטימָאק ןיא גָאט ןדעי זעגנַאגעג זיא ,שזדָאל  

 יז ךרוד ןוא ענעבילבעגרעביא יד ןעמוקעג ןענעז pax לייוו ,זדנוא
 טימ לופ ןעוועג זיא טאטש יד .טבעל סע רעוו ,ןעגנאגרעד ןעמ זיא
 רע .טַאדלָאס ַא ןעוועג זיא ןַאמ ןיימ .טכוזעג ןבָאה רימ ןוא רעטילימ
 זוא DX ףיוא טקוקעג באה ךיא .רעטילימ ןשיליופ ןטימ ןעמוקעגנָא זיא

 יו עשוהי , :יירשעג א ןבעגעג בָאה ךיא זַא רעבָא ,םינפ ןייז טנעקרעד טשינ
 טַאהעג ןיוש טָאה רע .טשוקעצ ךיז ןבָאה רימ PR -- ןעמוקעגוצ רע זיא
 עכלעוו ,ןירעטקַאד ַא טכַארבעג ךיילג .םייה א ןעמונעג ךימ ןוא בוטש ַא
 ...ןעמוק IW סָאװ ךָאנ טשינ טָאה יז IN ,טגָאזעג טָאה

 טנוזעג PA ךיא זיב ,ראי ןבלאהרעדנא ןגעלעגּפָא PK ןיב ױזַא
 .ןרָאװעג

 לארשי רבק וצ 6 לארשי תרובקל

Jewish funeral rites 
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 ןודנול םהרבא

 ויחאל רזכאתהש ידוהי

 בצמה .13 ליג דע ''רדח,,ב יתדמל .םידיסח תחפשמל 1922 תנשב יתדלונ

 ליג דע יתדבע .חמקה:תנחטב ידוד לצא דובעל יתכלה .ןפודיאצוי היה אל תיבב

 קחרמה .המחלמה הצרפ ךכ ךותב .תוטייחה עוצקמ דומלל יתכלה ןכמירחאל .5

 - םיגחל ךומס הז היה - המחלמה הצרפשכ .רטמוליק 70 היה הבאלמל ונתיאמ

 ,הנשה-שארל ךומס דע וניהש ow ,ספשל ונחרב .םינמרגה ואב דימ יכ ,ונחרב

 | .התיבה ונרזחו
 וראשנ ראשה .חא דועו יבא םע יתחרב ינא .רוזאה לכב ויה רבכ םינמרגה

 ונלש םשה .ירוביצה ןגב רקוב לכב רדסמ ,הדובעל סויג .תורצה וליחתה .תיבב

 .ןילרבמ'צ ול וארקש ינפמ mon םעפ לביק יחא .םיענ ךכ לכ היה אל ןודנול

 תא ונאצוה .תילמשח הליגעמ קר ונל התיה .םוקמה תא בוזעל ונטלחה

 דחא לכ .הלהב הררתשה .היונפ התיה אל ךרדה .הבאלמל ונעגהו םילטלטמה

 םינמרגה .תומל ךלה שממש ,סוס לכ דעב בר ףסכ וחקל םינלופהו ,סוס הנק

 .ףסכו שוכר תצק וחקל םה ךרדב .תוכמו םישופיח ויה לבא ,רובעל וחינה

 הנומש .םייפגמ ,תוורפ ,תוטומפ .ךרע-ירבד ,םיטישכתו ant ,םיראלוד ושפיח םה
 ופלחתה םירבגהו ,הלגעה לע ויה םישנה .הבאלמל ונעגהש דע ונכלה םימי

 התיה וז .רפס-תיבל ונעגהו הקלוו תא ונרבע .תורבג 49 םירבג 4 ונייה .םהיניב

 ונייח ונחנא .קיר רדח ונאצמ .תיבל ונסנכנו ונוצע ow .ריעה לש התליחת

 .דחא דוד םע דחי רדח ונלביק .ונילע תצק ומחיר .ריעה תא ובזעש ,םינושארה

 ורגס ונלצא .תוחותפ תויונחה .טקש ררושש וניארו ריעל ונאב .תושפנ 12 ונייה

 לכיםדוק :אבא WX הבאלמל ונאבשכ .דימ החרב היצניגליטניאה לכו לכה תא

 .םינמרגה לצא ףסכ יתחוורה .דובעל ונלחתהו ראשיהל- ונטלחה .חונל ךירצ

 56 לביק ירצונ .העשל גינפ 25 יתלביק ינא .תבכרה-תנחתב הקלווב יתדבע

 יתרביד ינא .תועש הנומש לש הדובע דעב םויל קראמ 2 ךרעב ,הזמ יצחה ידוהיו

 .רחא ידוהיל רשאמ תרחא וסחייתה ילא .ידוהיכ יתיארנ אלו תינמרג תצק

 הדובעירכש

 רוחב לש תרוכשמ יתלביק .''עשטיודיסקלופ,, ינאש ובשח ,דובעל יאובב

 םקשמ .רענ לש תרוכשמ אלא ,ידוהי לש תרוכשמ יתלביק אל .18 ןב ריעצ

 ויה ."טארנדויה,, םע תורצה וליחתה זא .יקצולפ בוחרב הריד ונלביק ,וטיגה

 'יטארנדויה,,ו גלשה תא תוקנל ךירצ היה ,לשמל .םניחב הדובעל תכלל םיכירצ

 "היצקטורפ,, any היה maxon ישנאל .וז הדובעל םישנא דימעהל הווטצנ

 ''ונלכא,, םימיה ראשב .עובשב םיימוי וא עובשב הדובע-םוי היה הז .ונל רשאמ
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 ףסכ היהש ימל ימצע תא יתרכמ םימיה ראשב יכ .םירישע ונניאש ,ונמצע תא
 תצק יתישע ימצע ינא .ונייח הזמו .ומוקמב דובעל יתאצי יצחו קראמ דעב .ודיב
 תאצל ונלוכי .םוחתל ץוחמ תירוחאה תלדה התיה ונלש תיבב .ץוחב םיקסע

 םשב רפכ היה בונח'צ דיל .םיכרצמ ראשו המדא:יחופת תצק ונאבה .הדעב

 לפנ לבא ,הזב יתדבע אל ינא .תועובש המכל הדובעל םישנא םשל וחקל .יקסנס

 תא וחקלו ותוא ואנש ,הדובעה תא ורדיסש הלא .רישע ,דחא רוחב לע לרוגה

 וילא יתכלה .ותוא יתרכה .ולסשק ,''דנוב,,המ דחא םש היה .הדובעל ולש דליה

 לתמכסה ."ךמצע תא רוכמל הצור התא,, :הנע אוהו .לוכאל המ PK :יתרמאו

 םשמו ,ןינבורדל יתרזח .יד :יתרמא יצחו עובש רחא .ףסכה תא יתלביקו

 -תיבב יתיהש .הרטשמה יתוא הספת ow ,קסלאבל יתחרב הבאלממ .הבאלמל

 ונינב .רפכ תיינבב וליחתה הבאלמ דיל .הבאלמל בוש יתחרבו דחא םוי רהוסה

 וטיגמ םידוהי דואמ טעמו םינמרג ,םינלופ םש ויה .בוט היה לכואה .םיפירצ

 .תבכרב עיגהש טלמ ונחקל םשמ ,ל'זרוחל ונעסנ .תיאשמב יתדבע ינא .הבאלמ

 תא לבקת ,דובעת,, :רמא אוה .בוט רוחב היה אוה .לדירטש םשב ינמרג םש היה
 .דבע ומצע אוה ;ונממ ולביק אל תוכמ ,םנמאו ."ךלש

 הבאלמבו .יצחו שדוח ,שדוח ךרעב ונכשמה ךכ .תיבב יתייה עובש לכב

 .דואמ DWP ויה םייחה .רדסב םירבדה ויה אל וטיגב .וטיגה ןמזה לכ םייקתה

 הרטשמה ךא .ול לקוה ,ץוחב והשמ רדסל ודי הגישהש ימ .לכוא יד היה אל

 .רתלא לקסח דחא היה .ה'רבח המכ םש ויה ,ץוחבמ רבד איבהל הנתנ אל ונלש

 םתוא וחקל .םיכנהו םינקזה םע דחי םינושארה םע וחקל ילש אבס תא

 תא יתרכה ינא .םחל םתיא וחקל םה .הלילב ואצוה ילש דודו אבס .הרטשמל

 .םיבער ונחנא !ריזחת םחלה תא :ול יתרמא .ילש אבס תא ריכה םג אוה .שיאה

 "?םחלה py השעת המ,, :יתלאש ינאו ."לבקת אל הזה םחלה תא,, :הנע אוהו

 ."התא אלו קלחנ ונחנא םחלה תא ,, :הנע אוה

 סינכהל היה לוכי אל שיאו רעשב דמע אוה .יתחכש ומשש דחא דוע היה

 לכתסה אוה .שגר םע לבא ,רטוש היה םהיניב ,ריבעהל ונתנש םירטוש ויה .רבד

 םראדנ'ז םע אב אוה ,וטיגל ונאבשכ .עודי שלב היה ןמטוג .תועבצאה דעב

 ףסכו בהז - לכה איצוהל ונילע דקפ אוה .הבאלמ תא ונרכה אל ונחנא .ינמרג

 ומשש ,דחא אב דימ .תוכמ - דימו לכה ונאצוה .הסרובב היה הז .ןחלושה לט

 - ונל היהש המו ."שיש המ ונת ,ורבדת לא,, :רמאו ונלש ןכש היה אוה .דלפיט

 אלו ,ונב תא ליצהל היה לוכי אוה .היילתל הז ןמטוג רסמ ונב תא וליפא .ונתנ

 רמא אוה .םילוח:תיבב הבכש ותשאו ,הריעצ הדיקפב בהאתה אוה .תאז השע

 םגש ,ימאמ תאז יתעמש ינא .ותשאמ רטפיהל אוה הצור יכ ,דחא םרדנא'זל

 -תיב .הדחפ לבא ,וב התצר אל הרוחבה ילוא .םילוח-תיבב זא הבכש איה

 .םיפלק םעפ יתקחיש ןמטוג לש ונב םע ינא .הינרלומס בוחרב היה םילוחה

 ובש םוקמל nv גרוהל ואיצוה סלפ לש אמא תא .םיקתממ"תונח ול התיה

ayaךיא ,ואריש וטיגה יבשות לכ תא וקיעזה ."טארנדויה,, דיל היה הז  

 תא הל ורשק .םיחאה רבק דיל .תסנכה:תיב דיל התיה היילתה .התוא םיגרוה
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 .םידוהיב םיצאנה ורזכאתה ךכ .הב וריו ,ץעל םיידיהו םייניעה

 וכותל םילפונהו - רובה

inp? ילש אמא לש ריע-ןב םג היה .םינוש םישנא וחקל םישימחה. oy 

 היה ,הדשל םתוא  ow.רובל ולפנ םה .השימח:השימח םהב וריו לודג רבק

 רודכ לביק אוה .רובל לפנ רבכש ,דחא בצק םש היה .רובל םהינפו ודמע םה

 ומכ ובצינ ,דצב ודמעש םישנאה םישימח .וב וריו וסנכג םה .יח דוע ךא

 דוע םה ,רובה תא ורגסשב .םה םג וכלהו השימחב םירוי ךיא ואר םה .רדסימב

 דחי יתייה .ב'אה יפל דחא רפסמ חולשמב יתאצי הבאלממ .םייחב ויה  OYהשמ

 .םיבוט םידידיונייה םעפ .אנובל רבע אוה ךכירחא .היינבל רפס-תיבב ,ץיוושואב

 וספת ,ולש החפשמה לש הנומת ול התיה .ץיוושואב חצר תוכמ םעפ לביק השמ

 המכ הדובעל ונאצי אל .ער ונבצמ היה אל ונאבשכ .ןגוהכ וב וציברהו הז תא

 היה .ס.ס שיא היה אוה .רפס:תיב להנמ דחא םש היה .ףרוחב ונאב .םישדוח

 אב היה ,"היצקלס,, התיהשב .ףסכ ונתאמ חקל אוה .בוט רוחב לבא ,הכנ

 רדסימב .ישארה להנמל ח"וד רוסמל םיינפואב  AMAואיצוה ."היצקלס,,

 היה .הרזח םתוא איבהו ךלה אוה .םירוחב המכ  DWרוחב  INK.היקבולסוכ'צמ

 ,לכואה תא ןיכמ היה .בוט ינמרג רוחב היה אוה .ןיצק לש ושמש היה אוה

 םוקמ היה .ףסכ תצק ונל היה .רפס-תיב להנמל ךפה אוהו ,םילענה תא חצחצמ

 ריבעהל ונלוכיו ,הדנאק ול ונארקש  owאוהה רוחבה תא ונינק ונחנא .ףסכ

 .הברה ונל רזע אוהו

 דידיה .תוכמ ןתונ דימ היה אוה .ימשיטנא היהש ,ינלופ "ופאק,, ונל היה

 םישדוח המכ ךשמב הדובעל ונאצי ךכרחא !תוכמ ילב :הדוקפ ןתנ ונלש

 .ונדבע OY יצחו DY יצח ונדמל .תוכמ ולביק אל הזה רפסה:תיבב .עוצקמ ונדמלו

 ,תוכמ תתל הדוקפ ןתונ היהו ינמרג רטוש אבשכ ךא .רפסזתיב תצובקב ונייה

 ותמ ונישנאמ המכ .לוונמ היה "רריפ קולב,,ה .רבד תושעל היה לוכי אל אוה

 היה אוה .ןוארב שובייל ow היה .''היצקטורפ,, תצק התיה םיאבאלמל .תולחממ

 הברה רזעו בוט רוחב היה .הבאלממ הרוחב םע ןתחתה אוה .םילוח:תיבב חא

 .בוט רוחב היהש ,רובס ינא .ילש דודה לש ןכש היה רטומלרפ רזייל .תופורתב
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 קינורט תור

 AN TT עבורב םיפייוזמ תוריינב

 ירוחא רדחב ונרג הליחת .םצמוצמ חטש ינפ לע הערתשה ילש ריעה

 ןגהמ קוחר אל ,יאמב 3-ה בוחרב היה הז .תחקרמ-תיב ןיעמ ,יבא לש ותונחב |

 רדח היה תונחה ירוחאמ .רפסה:תיב היה ,ירוביצה ןגה תא ורבעשב .ירוביצה

 םיחקול ויה ,הנטק יתייהשכ .הניגו תיקנע תספרמ םש ויה .ונרג וב ,לודג

 םיבכעתמ ויה ,היסנמיגל םירבוע ויהש ,רתוי םירגובמ םישנאו ,ןגב קחשל יתוא

 לכ ,םידוהי-אל םע םג םירשק יתרשק לבא ,תוידוהי תורבח יל ויה .יתא רבדל

 ותיבל לשמל תכלוה יתייה .ינלופ רפס-תיבב דמל אוה .םירצונ םידידי ויה יבאל

 םע תקחשמ יתייה .םירמומ לש החפשממ היה אוה .דנוטור ןידיךרוע לש

 םירחא םידליש ,תרכוז יניא .תיבב םגו ןגב םג ,םירחא םידלי םעו ולש הדליה

 היה .ינלופ רפס-תיבב ודמל אל רבכ ינמזב .םירצונ םידלי םע םירשק םהל היה

 ולא יא ויה .תלייטה התיה ונלש תיבה ינפל .םידוהיה וכלה םשל ,יממע רפס-תיב

 .דלוגניג השול לש ןגב יתדמל ינא .םירצונ םירוחב םע תוכלוה ויהש ,תורוחב
 .ןייטשנרוב היה להנמה .יממע רפס-תיב ףוס דע היסנמיגה לש רפס-תיבב ךכירחא

 .יממעה רפסה-תיב לש תלהנמה התיה ותשא

 יבאש תורוחסה .הינמרגב רלטיה לש ותוטלתשה םשור תא תרכוז יניא

 אל יבא ,השראוב ונייהשכ ,רחואמ רתוי .השראו ךרד ועיגה ,הינמרגמ איבה

 דחא םוי .קסנאדג דילש טופוצל םיעסונ ונייה הנש לכב .תוינמרג תורוחס הנק

 תרזוע ונל התיה ."תומוחה תוצלוחה,, ישנא םש ויה יכ ,םשל עוסנל ונלדח

 הטנר תלבקמ התיהש הרישע הנמלא ,תינלופו תינמרג הרביד איה .הינמרג

 היסנכב הבאלמב הכרענ הנותחה .ינמרג םע הנתחתה ףוסבל .הלעב תוכזב

 .םיצאנה ידמב עיפוה ןתחהו ,תיטנטסטורפה

 םהל התיה אלש ,םידוהיה לכ תא ןילופל םינמרגה וחליש ,השראוב ונתויהב

 VAN“ .ירזכאה שוריגה לע רפיסו ונלש החפשמ"בורק wan .תינמרג תוחרזא

 ותוא וספת ow .ולש רתנספה לע awn ןמזה לכ .הינמרגל שיאה רזח ןכייפ

 .זוכיר-הנחמל והוחלשו

 חספה an תא aan אלש סרוקיפא

 רבח היה ."יאדנוב,, היה ילש אבא .תבשב החותפ התיה ונלש תונחה

 שיא םש היה ."יחרזמ,, היה ימא דצמ ילש אבס .''דנוב,,ה םעטמ היריעה תצעומ

 ילש אבא לש mand אב אוה .'ילארשי תדוגא,,מ היה אוה .ירדנומ היה ומשש

 ויה םייטילופ םיחוכיו ."ןולאס לש טסילאיצוס התע,, :רמואו ול געול היהו

 החפשמה יסחיל ךא .הקיטילופ יניינעב םיבר םימעפל ויה ירדנומו יבא .דימת
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 לש שוג םק זא .1938 תנשב ויה היריעל תונורחאה תוריחבה .עירפה אל רבדה
 -שפוח לכב תרזוח יתייה השראומ םג .היריעב לודג בור לבלקש םינלופו םידוהי
 ,ילש םידוד ינש םנשי ץראב ןאכ .רתלא תיבמ איה ילש אמא .הבאלמל חספ
 .חספה an תא גגח אל יבא .אמא לש דודױב אוה ,רתלא ?apy ,היראו לארשי
 ונילא םיאב ויה ברע ברע .חספל הבאלמל השראומ תועסונ ונייה ימאו ינא
 אל לבא ,םהיתועדב םיישפוח ויה םלוכ .דבל לוכאל ונבשי אל םעפ ףא .םיחרוא

wyאבא ומכ ,יתנגפה חרואב תאז . 
 םג היה .ינויצ היה אבס .תילאמש תרוסמ התיה ילש אבא לש החפשמב

 שבלש ןושארה היה .יתד היה אל לבא .הבאלמב תינויצה תורדתסהה ר"וי
 "רדח,, ול היה .תיסורה הכיפהמב דואמ ליעפ היה יבא OX .םייפוריא םידגב
 .םויה דע טסינומוק אוה ,תפרצב רגש ,יבא לש ינשה ויחא | ,יקסני'זר'זד םע
 הבאלממ וחרב םה .הנושארה םלועה:תמחלמב השראוב ליחתה הז יבא לצא
 .םייעוצקמה םידוגיאב ליעפ תויהל ליחתה .םינוש םישנא ריכה םש ,השראול
 םיידוהיה םייעוצקמה םידוגיאה ריכזמ היהש ,ןמדירפ םע תודידיב היה
 לע עיפשה ,הילרטסואל ךכררחא רגיהש ,יקסבשרו Daw תבשוח ינא .השראוב
 .אבא

 הטיחשה רוסיא דגנ קבאמה

 ונתיבב .הטיחשה רוסיא דגנ קבאנ .םידוהי לש םיסרטניא לע רמש יבא
 .תידוהיה הטיחשה תא רוסאל וצר ינלופה ''םייס,,ב .רשב הנש יצח ולכא אל
 לע רמש אוה .םידוהיה לכ םע ההדזה לבא ,תירוביצ הדמע זא ספת אל יבא
 היה יבא .ונימבידיחי ,ילאמש רפס-תיבב יתדמל השראוב .תידוהיה תרגסמה

DAונעגהשכ .תינלופ ורביד תיבב לבא ,םירפס הברה ארק .,"טסישידיי,  
 רפסייתב ינימ לכ ויה .יתוא חולשל רפסיתיב הזיאל ,היעב התיה השראול
 wom הלימ יתעדי אל ינא לבא ."דנוב,,ל םיברוקמ רפסייתב ויה .םיידוהי
 .עוצקמ תירבע התיה היסנמיגב .אתבסו אבס םעו תורבח םע תינלופ יתרביד
 הארנ .תינלופב ויה םידומילה לבא ,תירבעב ונללפתה .עוצקמ היה ך"נת
 ,תודלי ויה ילש התיכב .םתא עגמ היה אל יל .שידיי קר ורביד םידליהש
 ילצא .תינלופ ורביד םידומילבו םיקחשמב לבא .שידיי התיה תיבב הפשהש
 תפש תא דואמ בהא ומצע יבא .שידיי רבדל יתוא דמלל וסינ אל ללכב תיבב
 יבגל ןידה אוה .רבדל עדא ינאש ידכ ,רבד השע אל לבא .הברה הב ארקו שידיי
 .תירבע הדמלו רעונ תעונתל הכייתשה .תינויצ התוריעצב התיה אמא .אמא
 אמא הכלה הנתחתהש ינפל .הצמאתה אל לבא ,תירבע עדא ינאש התצר איה

 אל יכ םא ,תכלל הקיספה איה אבא תעפשהב .הלש המא םע דחי תסנכה:תיבל

 .ולש תויטילופה תופקשהל הפתוש התיה
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 הקיטילופב םישנ

 לש ותעדל תודגונמ דימת אל .תויטילופ תועד ןהל ויה תרכוז ינאש םישנה
 בחרנ רכ היה .הבאלמב "וציו,, תא הנגריא איה .ימא תוחא ,לשמל .לעבה
 -תופוקבו ''םישנ תרזע,,ב הליעפ התיה ילש אתבס .השיאה לש תירוביצ תוליעפל
 העדה בורל .םישנ ברקב הבר תיטילופ תוליעפ התיה אל .םינקז בשומב ,הקדצ

 הקיטילופב ואצמתה .התיה תמייוסמ העד לבא .לעבה לש ותעד התיה תטלשה
 התיה איה ."תיטסידנוב, התיהש ,תחא תדליימ התיה .רבודמ המב ועדיו
 יד התיה השאהש ,רמול רשפא .םתוא ענכשל הסנמו םישנא םע תחחושמ
 .התיה אל תירכנ האיפ .ירמגל יאפוריא היה שובלה .תיטילופ הניחבמ תיאמצע
 בוביס וכרע םה .הבאלמל םיאב ויהש ,שידיי ינורטאית לכל תבותכה היה יבא
 .םלואה תא רדסל רזוע היה יבא .ונילא םג ואבו תורייעב

 שובכי ,הינמרגב ןוטלשל עיגהש רחאל ,רלטיה יכ ןיבהש ,דיחיה היה ידוד
 תא ריבעהל זא היה רשפאש ,הארנ .הצרא הלעו רישע םדא היה .ןילופ לכ תא

 םילגנאה .םיקיתע קשנײלכ ול ויה .ןוקריה בוחרב תיב הנק אוה .שוכרה
 תפילח ול התיה .קשנילכ ץראל איבהל רוסאש ורמא oF .םתסנכהל ודגנתה

 .הז ןיינעב ןוילעה ביצנה םע םיבתכמ
 בוקרוטש ,יל ורמא .הרייעל האב התיהש ,הקסנימק הדיא תא תרכוז ינא

 ינפמ ,תוכבל ליחתה אוהו ץינילק לש תבה ינאש ,יתרמאו יתאב .הירפסל אובי
 .שידיי רבדל היה ליגר אוה .ותא רבדל השק יל היה .תודידיב דואמ ויה םהש

 הברה הסנכה:סמ םליש אל אוה .לגרה תא טשפ יבא יכ ,השראול ונרבע

 לש קסע ותואב ויה ולש םיחאה .םישדח םייחב ליחתה אוה השראוב .םינש

 קוסעל בהא אל יבא לבא ,בוט יד ךלה קסעה .תונח ויחאמ הנק אוה .תופורת

 ,קיספה ,חילצה קסעהש רחאל לבא ,ץרמב השראוב ליחתה אוה .הזב הברה

 ,רצ גוחה היה הבאלמב .ירמגל םירחא ויה השראוב םייחה .הדבע בוש ימאו

 רתוי הברה םישנאה ודבע השראוב .תופוכת םיתיעל םישגפנ ויה םישנאהו

 .םיעגיו םיפייע התיבה ברעב הנומשב םיעיגמ ויה .השק

 םידלי הברה םש ויה .םייעוצקמה םידוגיאה ידיילע קזחוה רפסה'תיב

 .דחוימ והשמ היה הז .ויה אל תדיירועיש .םידוהי ויה םירומה בור .םידוהי

 ריכה הרומ לכשכ ,הנטק ריעמ רבעמה היה השק .השק יד יל היה הליחת

 ינאו םדוק הנש ובזע MA .הבאלמב יתמייס יממעה רפסה:תיב תא .יתוא

 .15 ליגב היסנמיגל יתסנכנ .דודה לצא יתראשנ

 ןילופ לש יחרזמה קלחל קר .םינמרגה ידיב ןמזה לכ הראשנ השראו

 םילודגה םידגובה "דנוב,,ה ישנא ויה םיטסינומוקה יניעב .םיסורה וסנכנ

 ויה תונחב .לאמשה ןמ םישנא PA והשלכ רשק היה ,ןכייפילעיףא .רתויב

 .םיתיעל םתוא םירסוא ויהו ,םיטסינומוק ויהש ,םישנא ינימ לכ םירקבמ

 ץק ומשו םתוא ורצע םש ,היסורל ועסנ "דנוב,,ה יגיהנמ ויהש ךילראו רתלא

 .םהייחל
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 המחלמה ץורפ םע

 הזה תיבה .דודה לש ותריד התיה וז .הנדשב 1939 דע 1937 ןיב ונרג ונחנא

 רוגל ונסנכנ .םינוקיתל ףסכ היה אל יכ ,םשל ונרזח אל .יקלח ןפואב סרהנ

 קסעה .תרחא הרידל ונרבע ךכירחא .וטיגה ימוחתב הרגש ,הדוד לש הרידב

 ,םיצורמ ונייה הליחת .תצק הרזע החפשמה .לכ-רסוחב ונראשנ .1939-ב ףרשנ

 םיכמ ויהש ,םיינלופ םיחחרפ ונגריא םינמרגה .וטיגל םידוהיה תא וסינכהש

 דע .םינלופה םהב ועגפי אל ,וטיגב ויהי םידוהיה OX יב ,ורבס .םידוהיה תא

 םיקסע תצק הליחת השע יבא .ךלוה המ תעדל הצר אל שיא ןורחאה עגרל

 רחס יבאש םינלופ המכ ויה .וטיגה תא ורגסש ינפל דוע תואופרו םיראלוד םע

 -לעיףא ,השראוב העודי התיה יבא לש ותונחש ןוויכ ונל רוזעל וצר םה .םתיא

 דצב וראשנ םה .תויונח:ילעב ויהש ,םישנא השולש זא ויה .ףסכ ונל היה אלש יפ

 טושפ ויה .קחודב וסנרפתה םישנאה ראש .ונתיא ויה ימא ירוה םג .יראה

 .םייחב הראשנ ותבש ,קינטולז ןודא ,דחא יאבלמ היה .תיבהמ םיצפח םירכומ

onהמחלמה ינפל .וטיגב רשעתהל וחילצה  poyםירשק ול ויהו תואובת רחסמב  

 םירישע ויה אלש ,םישנאה בור לבא .םיקסע םתיא השע ךכירחא .םינלופ םע

 .בער ולבס ,המחלמה ינפל

 סנרפתה יבא הסנרפ-תגאד התיה אל יל .וטיגב יתרגבתהש תבשוח יניא

 ךא .יתוא וריתסהש ,םינלופל יתרבעו וטיגה תא יתבזעש עגרל דע אוהש-ךיא

 -ב תוחפשמ יתש ונייה .הבר תופיפצ התיה .הנטק התיה הרידה .ויה תויעב

 רפסיתיב לש םיסרוק ויה .דומלל יתכשמה ינא .ויה אל םידגב .םירדח 2

 תודועת .הרומג תוניצרב םירבדה תא וחקל .תורגבה תוניחב תא יתרבע .ןוכית

 תורומה תחא .תודועת לבקל היהי רשפא ךכירחאש ,עודי היה לבא ;ונלביק אל

 .תוחקורו האופר ודמל םש ,הטיסרבינוא ןיעכ הדסונ םימיל .םייחב הראשנ ילש

 ,יתכשמה וליא לבא ,הדועת ולביק אל וז הטיסרבינואב .תוחקור יתדמל ינא

 דמע הלאה םיסרוקה שארב .םידומיל-תנש יל םיריכמ ויה המחלמה ירחא

 .ןילופב םסרופמ רוספורפ היה אוה .דלפשריה רוספורפ

 ןמז היה .הנתשה בצמה ,הרבעה לע ונרבידשכ .םינוש םיבצמ ויה וטיגב

 ונלכא .ישפוח ןפואב עונל ונייה םילוכי וימוחתב לבא .רוגס היה וטיגהש

 התיה .וטיגב ןורטאית םג היה ,תוביסמ םיכרוע ונייה .םירבח יל ויהו ,והשכיא

 לע הבשח אל איה םג .יבצממ עורג רתוי הברה היה ילכלכה הבצמש ,הרבח יל

 .תיזחב בצמה לע ורביד ,ןבומכ ,תיבב .םירוחב לע ויה ונלש תוחישה .השענה

 הנהו .המחלמה ףוס דע וטיגב ראשינ ונחנא .וחצני אל םינמרגהש הווקת התיה

 לע ועמש ,''תויצקא,, ויה .ימואתפ ןפואב ומלענ םישנא .בצמה ערוה תחאיתבב

 WAT םישנא יכ ,תועומש וציפה .ןימאהל וצר אל םישנא ךא .םיזג יאת

 היה ברעב עשת העשמ .ונימאה ןכ הזב .םידבוע םה םש ,םירחא תומוקמל

 .בערב ותמ םישנא .בוחרב תויווג וניארו ,תיבהמ רקובב םיאצוי ונייה .רצוע

 לש השעמ ןימ היה הז .םהיניע:הארמל וביגה םיטעמ .האלה םיכלוה ונייה
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 םה .םינמרגה ידי-לע ונמתנ OF .הרטשמ התיה ,'טארנדוי,, היה .תימצע הנגה
 לש הפיגמ לשמל התיה .תעדוי ינניא רתוי .רעשה דיל םינמרגה םע דחי ודמע
 .רוגסה תיבה לע רמוש היה ינלופ רטוש .דודיבל םילוחה וסנכוה זא .סופיט
 תא ואלימ םה ."תויצקא,,ב םישנא זוכירב ופתתשה םג םינלופה םירטושה
 .הדובעל ימא םג האצי ,וטיגב םישנאה רפסמ תחפשכ .םהילע ולטוהש תודוקפה
 םעפ .םחל תרומת ינלופה דצב התוא תרכומו הלמש ,לשמל ,הנוק התיה איה

 ינלופ םש היה .הלודג הנכס ךכב התיה .ירוביצה ןגב אמא םע שגפיהל יתכלה

 .ינלופ רפס-תיבב יתדמל ינא .הדחפ ימא לבא ,התוא ריתסהל ןכומ היהש ,דחא

 היה ידוהי לכ .וטיגה לדלדינ ,הלודגה ''היצקא,,ה ירחא .תוינלופ תורבח יל ויה

 ,םידוהי ויה .םיכייש ויה אל ילש םירוהה .תשורח-תיב הזיאל ךייש תויהל ךירצ

 התיה תשורחה-תיבל תופרטצהה .ףסכ תרומת םינמרגה םע רשק םהל היהש

 .זא ןימאה אל רבכ יבא .דרמה דע ץקה תא החד רבדה .םיבלש המכ תבייחמ
 ,רמא אוה .תאזכ תרגסמל ףרטצהל יאדכש ןימאה אל אוה .תילאגל תרגסמ םושב
 .תוחוקפ םיניעב בצמה תא האר רבכ אוה .הז והזו ,רתתסהל ךירצש

 'ילרא ,,ה דצל רבעמה

 טסוגואב וליחתה "תויצקאה,, .1943 לירפאב היה השראו וטיגב דרמה

 הכלהש ,הצובק םע יתוא וחלש .יתוא איצוהל םירוהה וטילחה רבמטפסב .2

 הז .הכאלמ:תיב הזיאב םיעוקת ונראשנו הלודג "היצקא,, הליחתה .הדובעל

 .הדובעל אצי אוה םג יבא .''יראה,,דצל יתרבע רבוטקואב .לובגהמ קוחר אל היה

 היה אלש םושמ םייחב וראשנ אל םה .בבותסהל םילוכי ויהו םינלופכ וארנ ירוה

 היה אל רדח רוכשל ידכ ,ףסכ וליפא .ףסכ ךירצ היה רתתסהל ידכ .ףסכ םהל

 תובירמ לשב תונחה תא ולסיח ךכרחא .ןוזמל הקיפסה קסעה Jn הסנכהה .םהל

 ילב ונראשנ .דוביאל לכה ךלה "תויצקא ,,בו וקלח תא לביק יבא .םיפתושה ןיב

 .1942 ףוסב היה הז .טעמ הרזע יבא לש תוחא .הדובעל תאצוי התיה ימא .םולכ

 םמצטצה וטיגה .תיבב ונבשי .בוחרל םיאצוי ויה אלש טעמכ רבכ הזה ןמזב

 .תשורח-יתבל םירושק Yaw הלא קר וראשנ יקוח חרואב .דואמ ןטק חטשל

 הלדג טסוגואב .םהל היה אל ןוזמ-יסיטרכ םג .םימייק ויה אל וליאכ םירחאה

 יתייה ינא .םימלענ ויה םישנאה .תוכייתשה לש תודועת שורדל וליחתה .הנכסה

 הרבח םע םעפ יתכלהש תרכוז ינא .טאמוטוא ומכ יתגהנתה יכ ,הארנ .עוזעזב

 םינמרג םיאב ויה ךכירחא .הדובע תדועת יתלביקו ,םש יתדבע וליאכ ,הרפתמל

 .תויוכז ויה םירטושל .רתתסהל ךירצש ונעדי .םוי לכב טעמכ םיתבב םישפחמו

 לש תבה לבא .יתבריס ינאו ,םירטושה דחא םע ןתחתאש ,ירוהל והשימ עיצה זא

 תושעל וסינש ,ןבומכ .םויה דע ותא היחו הנתחתה ,ילש הרבח התיהש ,ףתושה

 .תלוכמה-תויונחב לד ןוזמ וקליח .דואמ תומועז ויה לכוא לש תובצקה .והשמ

 דרמה ינפל דוע וליחתה םירקנוב תונבל .תונמ ויה אל ללכב רבכ ןורחאה ןמזב

 .ראוניב יתאצי בושו ,רבמצדב יתרזח .יתאצי רבכ זא .1943 לש ''היצקא ,,ה ינפלו

 התיה לוממו תואופר לש ינועמק לצא יבא םע יתייה .''ירא,,ה דצב יתוא וספת
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 ונרזח .ידמ רתוי ונב לבתסמ והשימש שיגרה יבא זאו .לוכאל ונסנכנ .הדעסמ

 רבד לש ופוסב .לואשל ליחתהו רטוש אב .יתראשנ ינאו רתתסה יבא .תונחל

 ,ףוסבל .הרטשמל יתוא ךילוהל הצרו התוא חקל אוה .הדועת וזיא יל התיה

 אצמיש יתדחפ ,ילש תוריינה תא חקלש ןוויכ .יתוא בזעו ילש ןועשה תא חקל

 .וטיגל ונרזח יבא םע דחי .ימוקמל יתרזח אל ןכל .יתבותכ תא

 לבא ."ירא,,ה דצל רובעל וצר םירוהה .תיבב ןכ ינפל דוע רטפנ אבס

 ,טושפ היה רובעל .םירכמ לצא רדח אוצמל וצר םה .אתבס לש היעב התיה

 התיה .םהל ורזעי ,םתוא םיריכמה םישנאש ובשח םה .השק היה רתתסהל ךא

 הנכומ התיה איה .הברה הלצא יתרקיב ינא .עבור ותואב הרגש ,הבאלממ השיא

 תינכותהו ,אבא ילב וטיגהמ תאצל התצר אל ימא .הילא ימא תא תחקל

 .תיבב םלצא יתרקיב ינאו ,תונחב ונלצא דבעש ינלופ רוחב היה .הלטבתנ

 .ומיבסה םהו ,יתוא ריתסהל םינכומ םה םא ,יתלאש

 לאמשה תעפשהו םש יוניש

 העונתל הכליתשה איה .םיפייוזמ תוריינ יל ANID תאזה החפשמה

 .תיבב םלצא יתייה .יתרתסה תא הרדיס העונתהש םג ןכתיו תיטסילאיצוסה

 -הבורק ינאש ורפיס םירחאל .ינא ימ ועדי םירכמ .הקפ'צל ימש תא וניש םה

 .םידוהיה לכ טעמכ ורתתסה הזה עבורב לבא הנכס תקזחב היה רבדה .הקוחר

 יכ .םישנא הברה יתוא וריכה םש .ס.פ.פ ישנא רקיעב .לאמש WAX DW ורג

 התיה יתוא הריתסהש החפשמה .יתרתתסהש ינפל דוע ,רפס-תיבב םש יתרקיב

 יתייה .היישפוח יתייה ךכו .תב ומכ שממ יתוא ולביק םה .האלפנ החפשמ

 קר ,זא ודמל אל .דובעל יתכלה ךכירחא .בלכה םע תלייטמ ,םירבד תונקל תדרוי

 .ןכוסמ היה רפס:תיבל תכלל .יאשח היה ןוכיתה .םיחותפ ויה םייממע רפסרתב

 ,הדועת יתשכר ךא ,ףסכ יתחוורה אל .וידאר יטלקמל תשורח:תיבב דובעל יתכלה

 רותסמב םקלח .םידוהי הברה ויה עבורב .הינמרגב הדובעל יתוא וחלשי אלש

 ,ידוהי ינלופ רפוס ררוגתה הריד התואב .ינומכ ,ץומיא לש הרוצב םקלחו

 יד רבכ ויה םיסורה .החרזמ חרב אוה .ותוא שפחל האב ופאטסגה .בורטסו

 .התוא שפיח ופאטסגה יכ ,רתתסהל הטילחה איה םג תיבהיתלעב .םיבורק

 ופאטסגה WAX .הלוח איה םגש התוחאו ,הלוח התיהש התב ,ונא ונייה הרידב

 ,רהוסה-תיבב עובש יתבשי .ינא ימ תולאש לואשל וקיפסה אל םה .יתוא ורצע

 'הנחמב םישדוח העשת תויהל דוע יתקפסה .קירבסנברל ונתוא וחלש םשמו

 יתעגה ינלופה םשה םע .יתרקחנ אל רהוסה:תיבב .הינלופכ יתאב הנחמל .זוכיר

 .םישנל זוכיר הנחמ היה הז .הידוהי ינאש ועדי דימ תוינלופה לבא .הנחמל

 םיאצוי ויה .תועש המכ תודמועו רקובב 4-ב תומק ונייה .תשורח:תיבב ונדבע

 םידוהי .תולחממ ותמ םיבר .דואמ טעמ לכואו השק הדובע .תועש 8 לש הדובעל

 .דואמ תונקז םישנ םש ויה .םש ויה אל

 בתכמ יתחלש המחלמה רחא .השראול יתרזח ינא .ונתוא וררחיש םיסורה

 בתכמ יל בתכ אוה .יבס לש ותיב ןיינעב ותוא יתלאשו הרייעהמ דחא ינלופל

 . . .תיבב לפטל יאדכ אלש רמאו ,שגרנ
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 ד"וע ,יקסניבולג ןמחנ

 םלוע-תומחלמ יתש לש ןמוציעב

 םש .הבאלמב רוגל ירוה ורבע ךרעב הנש ירחא .בוקאמב 1901-ב יתדלונ
 םייח לש ותשא לשו הרובד ימא לש היבא ,רטומלרפ םהרבא ,ילש אבסמ ונלביק

 ילש אמא .לזרב לש תונח:תיב הינודנכ - באילא יבצ לש ומא ,היבצ ,אלרפ ריאמ

 ,דחא תיבב ונרגו הזה קסעל ונסנכנ ונחנא .תויחא ויה אלרפ יבצ לש אמאו

 ימא .היינשה המוקב םינפב ונחנאו הטמל MA אלרפ .''קניר יראטס,, רכיכב

 .הרידה תא םעטיבוטב החפיט איה .יטטסא Win תלעבו דואמ הליכשמ התיה

 םוקמב ךכ לכ האנ הרידהש ,רמא המינפ סנכנש ימ לבא ,תאז ואר אל ץוחבמ

 .יאנק היה אל ,רוג Pon היהש Sy yx .תרוסמישיא היה אבא .ךכ לכ ענצומ

 םג אלא ,שידייב םינותע קר אל ארק אוה .תוברתילעבו ינלבוס דואמ היה אוה

 יסור ןותע לע יונמ היה אבאו ,יסור ןוטלש תחת התיה ןיידע ןילופ .תיסורב

 ,"הביינ,, יתורפס ןוחרי לע היונמ התיה אמא .גרוברטפמ ''יטסומודעו היו'זריב,,
pnyהיה אבא .ןמז ותואב הבאלמב רידנ דואמ היה רבדה .םדקתמו דבוכמ  

 :םיירבע םינותע ינש ויה תיבב ונלצא .יללכ ךוניח ולבקי םידליהש ,ןיינועמ

 תנשב יכ אצמ ,תונותעב קסועה ,לסרק רפוסהו רקוחה .''הריפצה,,ו ''ןמזה,,

 וב יתפתתשה .םידליה ליבשב - רייוצמ ןועובש - ''רחשה,, ןימזה ילש אבא 1

 יתוחא .יתוברת תיב לש הריווא התיה וז .1911 זאמ וב יתארקו תודיח ןורתפב

 היה אל .הקסבוזורמ לש ''היסנפ,, ינלופ רפס:תיבל הכלה ינממ הדימב התיהש

 התיה יתוחא .וב תוטעמ ויה תוידוהיו ,תינלופה הלוצאה לש תונבל רפסיתיב

 אלש ,הלוצאה תונבל םירוביחה לכ תא הבתכ איה .תורפסב תנייטצמ הדימלת

 ץחרתהל בהא אוה .1914 ילויב רטפנ יבא .הומכ הבוט תינלופ בותכל ולכי

 .רטפנו בלב העגפש ,תוילכ-תלחמב הלח ,ןנטצה אוה .ואפק םימהש דע הכירבב

 םייונישו תורומת

 םיניינעה לכ .הנושארה םלועה:תמחלמ הצרפו ,תופתושה הקרפתה זא

 דוד לש 'ןקותמה רדח,,ב יתדמל ינא .םינמרגה וסנכנו וחרב םיסורה .ונתשנ

 -תיבב דמלש ,לשנא ונב תאו ותוא וגרהו םיקאזוקה וסנכנ המחלמה תעב .ןודרוג

 םיאנקמ ונייה םינטק ונייהשכו תישימח התיכב היה אוה .רחסמל ינלופ רפס

 הידלי ךוניחל ימא הגאד ,אבא תמשמ .היה דמחנו רשכומ דלי .שבלש םידמב

 ,לטנזור ר''ד לש ויבא ,לטנזור המלשריאמ לצא תודהי דומלל יתוא הרסמו

 ,ערילוחה תפיגמ הצרפ יכ .שדוחמ רתוי אל יתדמל םש ,וגאקישב תודהי רקוח

 -תיבב דמלאש התצר ימא .''םירדחה,, DY יתמייס IX .תמו הלח הרומה .1915-ב

 דמלמ היה אלש ,םכחידימלת לא התנפ איה .היסנמיגל ךפהש ,ינלופה רפסה
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 יתדמל ויפמו םויב העשל התיבה ונילא אב אוהו ,רנילבול סחנפ ,יעוצקמ

 יתוא דמיל אוה .יקסל השמ םשב הרוממ יתלביק םיינוליח םירועיש .תוינשמ

 ןתנ ,השפוחה:ימיל התיבה אבו היגלבב דמלש ,ץישפיל דוד םשב ,שיא Ty .תיבב

 תישילשה התיכל יתסנכנ 191672( .תבהצה תלחמב הלח ץישפיל .םירועיש יל

 .תינלופ היסנמיג םיקהל ושריה אל םיסורה .םוקמב תינלופה היסנמיגה לש

 .התיכב דיחיה ידוהיה יתייה .הבר תומדקתהל בשחנ הז רבדו ,ושריה םינמרגהו

Daw Jon”וא השימח ויה תאזה היסנמיגה לכב .גרבנירג קרא רצק ןמז יתא היה  

 .ינאו. ,אלרפ יבצ ,ץי'זיפ לדנמ ,קרנק ריאמ .םידוהי השיש

DYלנמאנכ ונחנא .תבשב םג דומלל םיבייח םידוהיהש ,הריזג האצי ,דחא  

 היה הז .תינלופה היסנמיגב דוע דומלל אל ונטלחה ,ימואלה ידוהיה ןויערה

 תא םיקהל ,רטומלרפ םירפא לש ודכנ ,רטומלרפ שירב תא ןברידש רבדה
 .תפרצב דמלו אפור היה ,האושב הפסינש ,קחצי WI ,יחא .תירבעה היסנמיגה

 לנא .האופר דומלל ל"וחל yor התוא DMD .תירבעה היסנמיגב דמל רבכ אוה

 השפוחה-ימיבו םיגחה ןמזב הב יתרקיבו 1919-ב ךרעב הבאלמ תא יתבזע
 םג היהש ,רטומלרפ םירפא ,יבס לש ותומ ירחא .ימאל התיבה יתאב .םידומילמ

DYםע רשק דוע יל היה אל זא .ןילוטסב טפוש יתשמיש ,(1929-ב רטפנ) ימא  

 .דוע יל היה אל םישנאה םע רשק .יבא רבקל הלועיתייה הנשל תחא קר .הבאלמ

 םינשב .ןיד-ךרוע יתייה םש .טסרבב יתוא הספת היינשה םלועה-תמחלמ

 םיטעמ ויה םידוהי םיטפוש יכ .דחוימ הרקמ הז היה .טפושכ יתנהיכ 9

 טפשמה-תיבב ראשיהל ינממ ושקיב ,יתוחמתהיתפוקת תא יתרמגשכ .דואמ

 .רטמוליק 500-כ ,ץיינינולו קסניפ ירוחאמ ערתשה יסורה לובגה .יתמכסהו

 . . .ץראל ךרדב

 -תכירעל ןוישר תלבקל ןידהייכרוע לככ יתמשרנ ,קסירבל םיסורה וסנכנשמ

 תא יתשגה .דחיב םידבוע םלוכ אלא ,דוחל דבוע ןידיךרוע PR היסורב .ןיד

 בוהא יתייה .הנכס יל תפקשנש יתרבס אל תאזילכב .הלילשב יתינענ ךא ,יתשקב

 ואב םאו .תידוהי"אל הלוכ טעמכ הקיטקארפ יל התיה .היסולכואה לכ לע דוהאו

 הרזעל היה קוקזש לעופ .תוססובמה תובכשה ןמ אקוודיואל ירה ,םידוהי ילא

 -ילעופ וא םיטסינומוק וא ,"דנוב,,המ ,יעוצקמה דוגיאהמ pnb לביק ,תיטפשמ

 .םולשת אלל םירבדה יתבשיי ינאו ,ןויצ

my pw |המחלמה , onaryהתיה .הצרא תולעל יתיצרו קסירב תא  IX 

 .בוקארקמ הריכמ םג ונחקל ,תוינוכמ יתשב ונעסנ .הינמור PT האיצי"תורשפא

 אל אוה .המחלמל תושורד ןהש רמאו תוינוכמה תא ינלופ ןיצק םירחה ךרדב

 יתוא איבה ינלופ ןולגע .בובלל קצול ןיב ךרדב יתראשנ .קתפ וליפא יל ןתנ

 .קסירבל ונרזחו ואב םיסורהש דע וניהש םש .ןילופיחרזמב לאקס הנטק הרייעל

 .םש םינמרגה ויה םדוק .העגפנ אל יתרידש תוארל יתעתפוה ,קסירבל ונרזחשכ

 ליבשב אל הז,, :רמאו הרידל ריכב ינמרג ןיצק סנכנש ,יל הרפיס תיבה:תלעב

 יתלביקש ,היגלבמ ךמסמ היה חנומ וילע ,ןחלושב ץיצה אוה .''ונלש םיניצקה
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 האור הנומתה יפל ;הזה ןודאל חתפמה ורסמת, :רמאו ,ןמרוורב םשב טניילקמ
 ימ :וזירכהו םיסורה ואב ןכמ-רחאל .''וב עוגפל רוסאו ,יתוברת םדא הזש ינא

 ,תאזה הרידה תא :ורמאו םיטסינומוקה ואב .םרחות ותריד po na תא שטנש

 .העיגפ לכ אלל תרדוסמ הרידה התיה ,יתרזחשכ ןכאו .שדוח ןיתמנ הבה ;אל

 לש אבא לא ,הנליול חרוב יתייה ,תרחא הז היה וליא יכ ,ילש ןוסאה היה הז

 זא ועיגהש יפכ ,ןפאי ךרד יתחפשמ םע ץראל אב יתייהו ,אפור םש היהש ,יתשא

 חוטב יתייהו הריד יל שיש יתחמש ,ךרדב ינואצמש תואלתה רחאל לבא .םיבר

 .יב ועגפי אלש

 .עודי טסינומוק היה .רסאנש ,יקסבשונגמ יכדרמ םשב רוחב היה הבאלמב

 טרפבו םיילילפ םיטפשמב ינא .השראוב םזיסקראמ ידומלל רוסיפורפ אוה התע

 ולש אבא ילא הנפ זא .תיחרזא התיה ילש הקיטקארפה .יתעפוה אל םייטילופ

 יקסבורבמוד וא 'ץארוד ןידה-יכרוע .ןבומכ ,ףסכ ילב תאז יתישע ינא .וב לפטאש

 קסירבב םיטפשמ םהל ויה םאו .םיטסינומוקה לע םילבוקמ דואמ ויה השראומ

 .הרומת לבקל יתיצר אלו רמוחה תא יתפסא ינא .םהל עייסל ילא ונפ םה

 קסירבל יתרזחשכ .ללכב הלא םיטפשמ דגנ ינא יכ ,ןכ השוע ינאש ,יתרמא

 םיטסינומוקה יגיהנממ םיינש ילא ואב .יתלועפ תא וכירעי םהש ,חוטב יתייה

 ויה .ילש לודג דידי היהש ,בר לש ונב היה .סייוויילב היה ומש דחא ,קסירבב

 ידכ ,ילא אב היה .ילא אב היה ולש ןידהייקספ חסנל לבא ,תוררוב ינימ לכ ול

 ,ןידה:יכרוע ברקב םיפסכ יתסייג ינא .םייטילופ םיריסאל Hod ףוסיאב לפטל

 וא 30072 ךרוצ יל שיש יתרמא .םיטסינומוקה לש םילודגה םידגנתמה ןיב ויהש

 :ורמא םה .דחא דוע OY אב אוה .ףסוא היהש ,חילשה היה אוה .תוריל 0

 ,אל :יתרמא ינאו .'המולהמ וניליבשב היהי הז ;בוזעל הצור התאש ונעמש,,

 .יתראשנו - דחפמ ינא ןיא

 םידודנבו רסאמב

 יתשא .יתוא ורסא הלילב ואב .ד.ו.ק.נ ידיילע יתרסאנ Wp ןמז רחאל

 ,'זדולב יחאלו השראוב ימאל יתגאד .ילצא התיהש ,ימא םע תיבב הראשנ

 םלוב תא .יתוחאיותשא םע (תשורח-"תיב 'זדולב ול היהש) במוראז יסיגלו ,אפורה

 וסנכנ םינמרגהשכ .םיצאנה ינפמ WX םיחוטב ןאכ יכ יתרמא .ילא יתאבה

 ןיב היהאש יתעדיו יטסישאפ"יטנאה דעווב רבח יתייה .יתחרב ,קסירבל

 ךכירחא .טסינומוק אל ינאש יתעדי .יתעדי אל םיסורה לע .רסאמל םינושארה

 ןכוסמ וניא יולג אנושש ,ורמא םה .םיטסינומוק אקווד ורסא םהש ,ררבתה

 תא .רהוסה-תיבל ינואיבהו יתוא ורסא ,ןכבו .רתוי:עורג רתסב אנוש ;םליבשב

 לע ,שידח רהוסיתיב היה הז .ןיד-ךרועכ םש יתרקיב יכ ,בטיה יתרכה רהוסה:תיב

 תעב .6,000 וב ובשי ןמז ותואב ירה ,ףלאל דעוימ היה םא לבא .םילולכישה לכ

 היהש ,לודג רדחל וסינכה יתוא .12,000°5 רפסמה עיגה רבכ יתבשי ינאש

 THX ונבשי ונחנא .היה רשפאייא בכשל .םישנא 160 DW ויה .דרשמ ןכיינפל

PAעיגהש דע ,ונבשי ךכ .רחא שיא לע ושארו וילע ישאר ,רמולכ ,ינשה ילגר  

207 



 יתייה .רתויב הלודגה הרצה התיה אל דוע וז לבא .ריקה לע ןעשנו ריקל ןורחאה
 .םישפשפה ויה רתויב קיצהו ביאכהש המ .ילע עיפשה אל רבדהו ,אירבו ריעצ

 ץחרתהל ונתוא וליבוה םויב םעפ .ונתוא ולכא שממ םה !ארונ והשמ היה הז

 םג היה םוקמ ותואבו .וקיפסה אל ךא ,םידגבה סבכל וצרש םישנא ויה .תוריהמב

 ויה יכ .הצחרל תוקד המכו ,שומיש-תיבל תוקד המכ ונתושרל ויה .שומישה-תיב

 .רותב םירחא

 םדא היה ומצע אוה ;ילע עמש םא ,עדוי יניא .ןייוצמ רקוח:טפושב יתלקתנ

 ואיבה אל ,תישאר .ךכ גהונ היה אל יתפרצ וא ילגנא טפוש וליפא .ליגר יתלב

 עמשא אל,, :רמאו רהוסה:תיבל אב אוה ."ןוגאוו ונר'צ,, ,הרוחשה תינוכמב יתוא

 ינש וליאכ אלא ,ריסאכ ךלת אלו ,תצק Won .ידרשמל ךתוא איבא .הפ ךתוא

 ךכ ונכלה .רוחאל תורושק םהידיו םיריסא וליבוה ללכיךרדב .''םיכלוה םירבח

 תא ולגיה ,יתרסאנש ירחאש WANT .רכומ"םדא יתשגפ אלו ,רטמוליק יצחכ
 .ימא תאו ןטקה ינב םע יתשא תא םג ןבומכו ,היסורב רחא םוקמל תוחפשמה

 -םויל רבכ יתיכיח ינאו עובשל תחא ילא אב היה .ונחחושו רדחב ותא יתבשי

 ךבסל יתיצר אל .יל ןיאש ,יתרמא .םידע יל שי םא ,יתוא לאש ףוסבל .הריקחה

 ידרשמב ואצמ םה .םיטסינומוקה דגנ יתלעפ ינאש יתוא ומישאה .םירחא םישנא

 לשו דוסיה ןרק לש שאר בשוי יתייהש םידועמה ,םיכמסמ קסירב לש זוחמב

 יתכמת ןכו 'וכו ''ריעצה ץולחה , לש ןורטפ ,תדבועה לארשיץרא ןעמל הגילה

 .ילש םשה היה רקיעה לבא .(תודוהי ללכו תוינויצ) תוירוביצ תולועפב יפסכמ

 ורבס םה ,תאז ןיבהל ולכי אל םיקיבשלובה לבא .דואמ יתוא וכירעה קסירבב

 .תשלובה םע רשקב דומעל אוה חרכומ ,שאר-בשוי והשימ OX :היסורב ומכ הזש

 תנמ-לע ,ימש תא הרטשמל יתשגה .הרטשמה םע רשק לב יל ןיאש ,יתנעט ינאו

 אל ינאש ,םידע לאש רקוחהי"טפושה .יתפתתשה םהבש ,תודסומה תא ורשאיש

 דציכ PAT אוה .ידוהי ד"וע ,יקסנודא רבח תא םהיניב ,םתוא לאשיש יתיצר

 ומירחה םה .םירבדה לכ תא רשיא אוה .ינא םג יתרפיס ,אוה רפיסש המ .רבדל

 טעמכ תוזיו ויה םש ,ןוכרדה תא ינממ וחקל .ץייוושמו תפרצמ תונומת ילצא

 ,ותוא ולאש םה ?טאמולפיד ,התא המ :יתוא ולאש םה .הפוריאב תוצראה לכל

 יתייה ינא ?סרגנוקל עסנ עודמו .תולבל ידכ :הנע אוהו ?עסונ יתייה המ םשל

 הארנכש ,הנע אוה .1936-ב ,הדנקב ןושארה ידוהיה ימלועה סרגנוקל ריצ

 ראשנ TY קלח לבא .םיכמסימו םימולצת הברה יתפרש ינא .רוקיבל יתעסנ

 ינאש ,יקסבושיפוא ,ינלופ Way :ףסונ דע ונימזה .ד.ו.ק.נ ידיילע םרחוהו

 אב ךכירחא ,יתבוטל ורבדיש םישנא שפיח אוה .םיבוט םיסחיב ותא יתייה

 ריכזהל הצור ינניאו ,האושב הפסנ אוה .תרחא רבידו ,אקווד ינויצ ,ידוהי ד"וע

 רתויב לודגה ינויצה ןקסעה יתייהו תסנכה תיבב יתמאנש ,רמא אוה .ומש תא

 תא לטבמ אוה .םושיאיבתכ ידגנ שיגהל דוסי אצמ אל יכ ,יל רמא רקוחה .ריעב

 תא לטבל היה רוסא רקוחל .ד.ו.ק.נ לש טילקרפל ןיינעה ריבעמו הריקחה

 ,רמא רקוחה .ותוא עומשל ילב םדא ןודל רשפאש יתעדי אל ינא .םושיא היבתכ

 .ישפוחל אצא ינאו ךמסימ לע יתוא םיתחיו ילא אובי טילקרפה יכ

208 



NYאל המחלמה ץורפ דע ,םיינישיתאפור התיה יתשא :שיאה השע והשמ  
 וסנכנ םיסורהשכ לבא .דובעתש יתיצר אלו הבר הקיטקרפ התיה יל .הדבע
 ox לצליצ רקוחה .םיינישייאפור לש האפרמל הסנכנ איה .דובעל חרכה היה
 םימי המכ ירחא ,תמאבו .הליבח חלשתש שקבמ ינאשו ,רדסב לוכהש רמאו
 טלבב .ולגוה החפשמה ינב Sow ררבתה .לוכה קספנ ןכמירחאל .הליבח יתלביק
 החפשמה לכ ,ינידמ ''עשופ,, היה החפשמהמ והשימ םאש לבוקמ היה היסורב
 וא ריביסל ,קוחר םוקמל םתוא םילגמש וא ,םתוא םירסוא ויהש וא .הקול
 ,ןטסכזקל

 תושרה לדיב דסחלו טבשל

 ונל היה רוסא לבא ,רדחב םיפופצ ונבשי .ארונ היה רהוסה:תיבב בצמה
 םידגבה תא ונדרוה .םושנל היה רשפאראו ץיק היה רבכ .ןולחה תא חותפל
 לבקל אלו האחמב חותפל ונטלחה ,ליעוה אל רבדהשכו .םימורע wan ונבשיו
 .הרקמב תיכוכזה תא ונרבש וא ןולחה תא ונחתפ םא ,רכוז ינניא JOINT תא
 ובישוה ,םישנא הששל םוקמ וב היהש רדחב .םירחא םירדחל ונתוא וריבעה יזא
 .טפשמל וניכיחו ףופצ תוחפ היה ךא ,רשעיםינש ךרעב

 םש ויה םידמוע .רצחה לא ןולחה דעב ונלכתסה .שער ונעמש דחא םוי
 הטמל יתדרי .יל םג וארק ףוסיףוס .םיבר םישנא תונחלושה דילו תונחלוש
 לש תואה םע ןחלושל שגי דחא לכש ,ורמא .הלודג תוא ןחלוש לכ לע יתיארו
 יתעידי .םותחאש יל ורמא יתשגינשכ .'ג תואל יתשגינ ינא .ותחפשמיםש
 יתעדי אל ינא .אורקל שי םימתוח םרטבש ,יתעדי ךא ,השולק התיה תיסורב
 המ לע ךל תפכיא המ התיה הבושתהו ?םותחל המ לע ,יתלאש .בטיה אורקל
 טפשמה-תיבש ינזואב וארק ,יתמתחש רחא .םלוכ ומכ ,יתמתח ?םותחתש
 ךרפיתדובע py רסאמ תונש שמח לש שנוע ילע ליטה ,הבקסומב דחוימה
 .''תודגנתה wand הצור ינא .ןידהיתיבל הנמזה יתלביק אל ןה,,:יתרמא .תונחמב

Dw PXןיאו ,תודגנתה  Dwרועריע ! 

 הטמל וליאו ,הרק המ תעדל ושקיב ,הלעמל וראשנש הלא .הטמל ונבשי
 םוש התיה אל .''םינש 8 יתלביק ינאו ,םינש 5 יתלביק ינא,, :םיקעוצ וליחתה
 -ךרוע יתייה ינא .םינש 8 MAM םינש 5 יתלביק ינא .ןידהיקספל הריבס הביס
 .םינש שמח יתלביקש ,יתרפיסו אתל יתרזח .בותכל עדי אלש טעמכ ירבחו ןיד
 ומחינ םה .יל ועידוה ךכ לבא .יתמ עדוי ינניא ?ךתוא ונד יתמ :וממותשה לוכה
 יתבשי .רהוסה-תיבמ אצתו הנחמל ךתוא וחקי .הברה אל הז םינש שמח :יתוא
 ונוליבוהו ונתוא וחקל ךכירחא .13.9.1940-ב היה הז .יתוא וחקיש ,יתיכיחו
 רהוסה"תיבמ ךרדה לכ .םירוגס תונולחה .םדאמ םיקיר ויה תובוחרה .תבכרל
 םש .רקב"תונורקל ונתוא וסינכה .ןולחב אל וליפא ,שיא וניאר אל ,תבכרל דע
 תומוקב רדתסהל ונלחתה .םימ תצקו םחל תצק ונלביק .םימי השולש ונבשי
 .הפצירב רוח קר היה .היה אל שומיש-תיב .תררגנ תלדה התיה הסינכב .הנישל
 .םש יוצמ ימ ,לואשלו תבכרה דיל ףפוטצהל וליחתה םישנאש וניאר קוחרמ
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 ןקסע היה אלו ינלופ אוהש יקסבשסריוא ד''ועל רבד רוסמל יתשקיב ינא
 :הבושת יתלביק .''רוסמל שקבא ,יקסניבולג ד"וע רבדמ,, :יתקעצ .יטילופ
 ןטסכזאק הלימה .ןיינעה רשפ יתנבה אל ינא !ןטסכזאקב ךתחפשמ ,עמשת,
 ונתנ אל .היה רשפא-יא ,המודב והשמ וא הליבח ריבעהל .רבד יל הרמא אל
 .תבכרה הזז ףוסבל .תשגל

 ןיא ,ןושיל םינתונ PX .ץקיאלל לבס לש השרפ איה םיריסאה לש םתעיסנ
 הליבח ול התיהש ימ .םישרקה לע בכשל ונל ורמא עשת העשב ,לוכאל םינתונ
 .בוט הוורפ-ללעמב שובל יתייה יתוא ורסאשכ .הנטק הליבח התיה יל .הילע ןשי
 וצר םה .ץע לש םישיטפב קופדלו תוגגה לע רובעל םירמושה וליחתה דיימ
 :הקעצ .םישנאה תא םירפוסו םירצוע ויה ןכמירחאל .אציי אל שיאש חיטבהל
 םינומש ויה ונלש ןורקב .הנימי תוריהמב רובעל םיבייח םלוכו ,''הנימי,
 םיליחתמ דימו .תולקמב תוכמ םילבקמ ,רהמ םיפחדנ ןיא םא .םישנא המכו
 וצפק םהו ,יונפ םוקמ היה דוע יכ ,בוט היה םינושארל .תוריהמב הלאמש רובעל
 .העשכ תכשמנ הריפסהו .רבד ותוא בוש ןכמ-רחאל .רהמ

 ךא .תותשל זע ןוצר שי הז ירחא .םינטק םיחולמ םיגד :ונלביקש לכואה
 היה .סאלטוקל ונעגהש דע ונעסנ ךכ .ונרצע ובש םוקמב אלא ,ונתנ אל םימ

owלכ-תישאר .ונתוא ''רדסל,, ךיא ועדי םה .םייסור םיניירבע ובו לודג הנחמ  
 ררג-תניפסל ונתוא וסינכה הז רחא .םיצפחה לכ תא ונתאמ בונגל ולדתשה
 םיעברא וסנכוה ,םינלופו םיניארקוא ,םידוהי ויה הבש ,הניפסב .שיא 400 הבו
 תע לכו .ןתינה לכ ונתאמ ובנגיש ידכ ,םסינכה דקפמה .םייסור םיניירבע
 םיצפחה טעמל גאד דחא לב .ןושיל היה רשפאייא .חותמ בצמה היה העיסנה
 וננולתה םאו .וניצפח לע ונרמשו ונבכש .םילענלו ילש הוורפל יתגאד ינא .ולש
 םימי המכ ונעסנ .הלילע וזש רמוא היה ,והשמ ובנגש הינואה דקפמ ינפל
 .לוכאל אלו ללפתהל ,''ןיינמ,, תושעל ונטלחה ונחנא .רופיכ DY היה עצמאבו
 וקני םימהש ידכ לבח לע םימל םתוא ונדרוה .םיחולמ םיגד ונלביק םדוק םוי
 םימינצה םע דחי םלכואל לכונ םוצה ירחא .ךכ לכ םיחולמ ויהי אלו םיגדה תא
 אוה .בוקולמ יקצוטסוליב ןיד-ךרוע וניניב היה .ללפתהל ונלחתה .ונלביקש
 לש יטפשמה ץעויה היה .ןילופב וישכע יקצוטסוליב .הליפתילעב היה
 םידלי הברה ול שי .הקודא תילותק ,הינלופ םע ןתחתהו תיטייבוסה תורירגשה
 1956-ב יתעגהו יתררחושש רחא ,תיבב ולצא יתייה ינא .רומג ילותק ולש תיבהו
 שקבמ אוה ילוא ,ותוא יתלאש .1944-ב ןילופל אציו 1941-ב ררחוש אוה .ןילופל
 .תילותקה תדב וכנחתה םלוכו ,םידליו השא ול שיש ,רמא אוה ?תודהיל רוזחל

 לוכי דוחל דחא לכ :הנע ?המל ונלאש .ללפתהל ונילע רסאו רמושה אב
 ונתוא וקליחו ונתוא ודירוה ,רחא םוקמל ונעגה .רוביצב אל לבא ,ללפתהל
 ינא יתייה תחא הצובקב .סאלטוקמ רטמוליק 600' היה הז .תוצובקל
 היהש ,ןייטשדלוג םשב ,ידוהי היה היינש הצובקב .םירחא םינלופו יקצוטסיליבו
 .הצובק שאר ותוא Wy השראוב .''םרסוא,, למשח תורונמל תשורח"תיב ול
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 ךרדו הרדנוטה ךרד ונתוא וליבוה .היינשה הצובקה שאר חיה יקצוטסוליבו
 ךא ,דח םיינש תכללידכ ,הז לא הז ונרשקתה .ןהב תכלל היה רשפאראש ,תוציב
 ונכלה ךכ .וירחא ונצפק ונחנאו ,םוקמה תא ןחב ,דחא ץפק יזא .היה רשפאריא
 אוהש רובס ינא .הלנמ םשב שיא ונמע היה .ינשה לש ודיב דחא םיקיזחמ ונאשכ
 ורמא םה .דוע תכלל היה לוכי אל אוה .ןובשחיהאור היה אוה .ץראב התע
 ידכ ,דחי ונכלהו ,םידדצה ינשמ וניתועורזב ותוא ונחקל ונחנא .ותוא ריאשהל

NOWראשיי . 

 ... תורצה תישאר

 וז ונליבשב .(תורצה"ףוס :תיסורב) הירוגצינוק ול וארקש ,םוקמל ונאב
 ןכיה היה אל .היה אל להוא ףא .רעי קר .רבד היה אל םש .תורצה תלחתה התיה
 םימינצ םירומח לע ואיבה ינשה םויבו .לוכאל המ היה אל ןושארה םויב .לשבל
 .םיצעה תא ונקלדה .רתוהו יד ויה םיצע .תולקמ לע דודה תא ונדמעה .דודו
 -םיסירגמ הסייד םארג 2007 םימינצ םארג 200 : לכוא ונלביקו םימ ונאצמ
 ,הנחמ םיקהל היה ךירצ .ונדבע םויה לכ .םלש םויל הנמ התיה וז .םילשובמ

 ,חבטמ ונומיקה .תועובש השש רבדה ךשמנ ךכ .םיפירצ תונבל .חטשה תא תונפל

 לבא ,בוט אל ond .םויל םארג 600 ,םימינצ םוקמב ,םחל ,קרמ לבקל ונלחתהו

 קיזחהל ךיא תעדל ךירצ ,םיצעה אוריב תעשב .םיצע תריקעב השק ונדבע !םחל

 .םישנא השולש לש תווצ Tay .ינשה דצל אלא ,ךילע לופי אל ץעהש ידכ ,רושמב

 אוהו ,(הנביל) הנבל הפילק לעב ץע ורסינו םישנא השולש ודבע רחא םוקמב

 לבא .דואמ קומע שרוש שי ןרואל .טאל לפונה ,ןרוא ומכ אל ,דואמ רהמ לפונ

 יקסבמד םשב ידוהי עגפנ ץעה לש הצקבו .דואמ רהמ לפונ הנבילהיץע
 ילע השע רבדה .1940 רבמבונב 11-ב היה הז .םייניש אפור היהש ,קוטסילאיבמ

 ךתח שממו וב עגפ ץעה .ונלש הצובקב םדא גרהנש הנושארה םעפב .השק םשור

 וריתה .ותוא רובקל ונשקיב ונחנא .ויפמ איצוה אל הגה וליפא .שארה תא ול

 םיתב ונב .ונרהזנ ןכמירחאל .םוקמ הזיאב ותוא ונרבק .ןוראה רחא תכלל ונל

 ינלופ םש היה .הרסנמ םג ונב .והשלכ לולסמל וסנכנ םייחה .רמשמה-ישנאל

 ישנא ללכיךרדב .םיבוט םיסחיב ותא יתייה ינא .רלגד ןפטס ,סדנהמ

 להנמ הנמתנ אוה .ונלוכל היה רחא לרוג .רתוי םירושק ויה היצנגילטניאה

 .רוטיק קר .למשח םש היה אל .הרסנמב הדובעל ינוריבעיש שקיבו הרסנמה

 50 תדרל היה ךירצו ןטק לחנ היה הטמל .רוטיקל םימ אלמל היה ידיקפת

 .חרקה תא רובשל יתייה ךירצ ,םימ בואשל יתוצרב .רופכ היה רבכ .הטמל רטמ

 .דואמ הצורמ יתייה ינא .רוטיק היהיש ידכ ,םויל םיילד 250 התיה הסכימה

 ךרדב ,ןוזמה תא יתלביק .הדובעב יתכשמהו תצק יתחנ .ילעמ דמע אל שיא

 רתוי הלודג התיה הקופתה .(ץייבונאחאטס) םינייטצמה םידבועה לכ םילבקמש

 ינא המכ :לאשו הנחמה דקפמ אב דחא םוי .םלוכ ומכ יתלביק ינא ךא ,המרונהמ

 .רוטיקל םימה לכ תא קפסמ ינאו ,םחל םארג 1100 לבקמ ינאש ,יתרפיס .לבקמ

 קר עיגמ ךל ;ןייטצמ לעופ לש רכש עיגמ אל ךלו םיתוריש םה הלא :רמא אוה
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 המחלמה הצרפש דע ךשמנ רבדה .הצורמ יתייה ןכייפילע"ףא .םחל םארג 0

 .םינמרגה םע

 םירמושהש יתעמשו יתנשי אל הלילב .רלגד םע דחא םוקמב יתנשי זא ינא
 !המחלמ הצרפ :יתרמאו רלגד תא יתרעה .המחלמב וחתפ םינמרגה יכ םירפסמ

 הארנכ התיה .םימי המכ ונדבע אל .האב הלואגהש ונבשח .יתוא קביח אוה

 םוקמב :רבגומ בצקב דובעל וליחתהו םוריח יווצ ואצי דיימ לבא .תאזכ הארוה

 .1941 ינויב 22-ב הצרפ המחלמה .רתוי וליפאו תועש 12 ונדבע ,םויל תועש דס

 יתכלה "!ךיצפח תא חק,, :ורמאו יתבכש ww ,םוקמל ואב הלילב ילויב 12

 ינימ לכ .תונרעיל םיחמומו םיסדנמה ,םילכירדא םלוכ .םינלופ 16 דוע יתשגפו

 ונתוא וליבוה .םישנא 17 ןיב דחא ידוהי ,םהיניב ינאו םיינלופ םיטנגלטניא

 .רתוי םיאנ ויה םיפירצה .בוט רתוי היה םש .םיפירצל ונתוא ורזיפ םש .זכרמל

 ןושארה הלילב .הז םע הז דואמ ונחמש.ןוסלכימ ,קסירבמ ילש חוקל ow יתשגפ

 םע ואצ :וניתומש תא וקעצו ואב ,הלילה םת אל לבא .ונמע וביטיהש ,יתבשח

 דגנ תונחמב דרמ תנכהב ונתוא ומישאהו רקוח:טפושל ונתוא וליבוה !םיצפחה

 םע דחי תרש התא,, :יל ורמא .םירשק לכ יל ןיאש יתרמא .יטייבוסה ןוטלשה

 :יתרמא .םינלופ םיריש םירשו םיפסאתמ ונייה הדובעה רחא ,תמאבו .''םינלופה

 הברה םיעדוי ונחנא ;רפסת לא .''רישל ללכ עדוי יניא לבא ,יתפתתשה ינא ,ןכ,

 ףירצ היה הז .ורבח תא האר אל שיאו ,רחא אתל דחא לכ וליבוה ךכרחא .ךילע

 .םירבועה לש םהילגר תא קר םש וניאר .המדאה ךותב קומע .רהוסהיתיב

 הנוע התואב שי קסלגנכראב .רעשל ןיאש ,לבס היה הז Yow אתב הבישיה

 תויגוגז וב ויה אלש אתל וסנכנ םישותיה .תוציב םש שי .רופסיןיאל םישותי

 םע םכסהה ירחא .רבמטפס דע ונייה םש .םד תתוש יתייה .יתוא ולכא שממו

 וליבוה דחא oY .ונלוכ תא םיגרוה ויה ,ןכ ילמלאש .בצמה לקוה יקסרוקיש

 רמול קיפסה אוה .אלכה ךותב היה אלש ,םיריסאה דחא יתשגפ .הריקחל יתוא

 יל ץעי אוהו ןפג רמצמ שובלב םישובל ונייה .םישותיה דגנכ תושעל המ יל

 הלועו חקלתמ אוה יזאו וב ףשפשל לענבו ,הפצרה לע ןפגהירמצ תא איצוהל

 לש ינשה דצהמ םגו .תצקמב יתוא ליצה םנמא הזו .םישותיה תא שרגמה ,ןשע

 אל ןשעה םנמא .תושעל המ עדוי רבכ ינא םא ,תוקיפדב יתוא ולאש ריקה

 .חונל יתלוכי םייתעש העש לבא ,בר ןמז ראשנ

 :רמא אוה .בידא היה רבכ אוה .רקוחל יתארקנ יקסרוקיש םע םכסהה ירחא

 .ררחושמ התאו ,דרמל תונכהב תפתתשה אלש ונענכוש ונחנא ,קדוצ התא

 יתשגפנ םש .יתאב ונממש ,הנחמל יתרזחוה ,יתררחוש םיימוייםוי רחא ,תמאבו

 אוה הב ,הצובקל סנכאש לדתשה אוהו םירכמ הברה ול ויה .ןוסלכימ םע

Tayןילופב הרסנמ ול התיהש ןוויכו .םיצע ףוליקב  mmעדי אוה ,ץעל החמומ  
pxאל ינא םאו .הכאלמה תא יתוא דמיל אוה .ןטק ץמאמב םירבדה תא תושעל  

 ררחשל וליחתהש דע וניהש םש .יליבשב םג הדובעה םייסמ היה אוה ,יתקפסה

 אל יל .םישנא הרשעל וארק דחא םוי .אבצל אל םגו אבצל ,םינלופ םיריסא

 בושו .המישר דוע וארק תועובש המכ רחא .דובא אוהש ,בשח ראשנש ימ .וארק
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 ,םישנא 8-10 וארק רבמבונב .יתראשנ ינא םג ,ראשנ ןולסכימ םג .הב יתייה אל

 יל הבתכ ימא .ימאמ היולג יתלביק ,הנחמב יתויהב .אל ןוסלכימ .םהיניב ינאו

 ףאו הרוציפל תוליבח הברה יל החלש איה .בותכל הנממ רצבנו הלוח יתשאש

 ,הרטפנ ימאש ררבתה ןכמ רחאל . . .תוליבחה תא יתלביק ןכאש תולבק הלביק

 10 NX ,ןטסכזאקל התלגוהשכ דימ הרטפנ יתשא .ןכל םדוק דוע יתשאו

 תורבקה:תיבל הכלה איה .1941 יאמב 11-ב הרטפנ ימא .1940 יאמב 10°32 :םימי
 .התמו ,בליתפקתה ,הארנכ ,הלביק .הנשהיםויב

 םייוניעו םיטפשמ ,תוריקח

 יתעמש .קסנולומקאל יתעסנ .החפשמה תא שפחל יתכלה יתררחוששכ

 תבכרה תנחתל יתאבשכ .ןיינעב םילפטמה ,םינלופ לש תודעו שי םשש

 IDX והשמש יתיאר ,ימש תא ועמששכ .תוינלופ המכ ונל וכיח ,קסנולומקואב

 אצמנ ןבהו ,רבכ הז הרטפנ יתשאש ,יל ורמא ףוס:ףוס .יל דיגהל וצר אל .הרושכ

 .ןוויכ ותואב העסנש ,תיאשמב יתרהימ .הלוח אוהו ,יקסבוקמ ינלופ אפור לצא

 םירכמ םש יתאצמו יתעגה .הקניקפ לש רוזאב ,הקסנסינזוו חדינ רפכ היה הז

 אפורה .םילוחה-תיבל יתשגינ .םדוק Ty ורזחו רסאמב ויה םיבר .קסירבמ םיבר

 דימו ,ןבה יתוא האר ןולחה דעב ךא .סנכיהל יל רוסאו תמדאב הלח ינבש ,רמא

 ."סנכהל ךל השרא ינא ,ךכ לע עדיי אל שיאש, :אפורה יל רמא IK .ינריכה

 הסנרפ שפחל יתלחתה .דחא רכא לצא רדח יתרכש ,םילוחה:תיבמ yan אצישכ

 םינלופ לש תוצובק םש ויה .''הרוחש הדובע,, קר התיה אוצמל יתלוכיש המו

 ונרכתשה .תאזכ תינלופ הצובקל יתסנכנ .םיטיח ריצקב םינייבמוקה דיל ודבעש

 ונדבע .בלחו רשב .וניצרש המ לבקל ונלוכי התרומתו הטיחב היה םולשתה .הפי

 ויה םירבגה לכ .תודשב הדובעל םישנא ויה אל .15% ונלביק .םיזוחא יפל

 הרומתה תא הצציקו 15% םילבקמ ונא יכ ,תרוקיבה האצמ ןכמ-רחא .םיסייוגמ

 התיבה אב יתייה .דואמ השק התיה הדובעה לבא .םיצורמ ונייה ךכ םגו .5%יל

 ,תונובשחילהנמכ ביטארפואוקב דבע ילש רבח .ןייבמקוהמ קבא ילוכ הסוכמ

 .טושפ לעופכ הדובע םש התיה אל לבא ,םשל רובעל יתטלחה .ןמסיז ומש

 בוטה עוצקמה .ןבומכ ,ןידךרוע אל .עוצקמ דומלל ילעש ועבק םילהנמה

 תוכהל יתייה ךירצ .םרגוליק 8 ולקשמש שיטפב דבועה ,חפנל רזוע אוה יליבשב

 יפילעףףאו .יב רעוג חפנה היה ,יתקפסה אלשכו ,טעומ Tara תוכמ הברה

 תונשל הצור ינאש יתרמא .יחוכמ הלעמל הדובעה התיה ,ריעצו אירב יתייהש

 יאשר ךניא ,ךכ םא !אירב התא ?חוכ ךל PK שוריפ המ .חוכ יל PX ,עוצקמה תא

 ינאו .הקניקמ תא בוזעל ינחירכהל ידכ ,יל םילכנתמ וליחתה .הקניקמב רוגל

 רוסא ,הדובע יל התיה אלש עגרב יכ .בוזעל יתיצר אלו ןבה םע יתרדתסה רבכ

 תורכמב קסועה לעפמ :וטולוזקב יתלבקתנ ףוסיףוס .םוקמב ראשיהל יל היה

 תחת לודג ןסחמ היה הז .םיקשב םימשו קבאה תא םיפסואו םיקנמ םש .בהז

 ,קבאה תא אל .הברה םיבנוג ויה םש .הליל רמוש שמשל יתוא ולביק .שמשה

 תא םשמ םילבקמו ,דוביעל לארואל קבאה תא םיחלוש ויה .יאדכ היה אל הז יכ

283 



 דבה ןמ .בוטו רקי דב םייושע ויהש םיקשה תא םיבנוג ויה לבא .בהזה יליטמ

 .םיקש תוחפ ויהי אל םויה תרחמלש ,ךכל גואדל יתייה ךירצ .תונתוכ םישוע ויה

 .ימינפה קר ,בוט ךכ לכ היה אל ינוציחה .ינוציחו ימינפ ,םיקש ינשב היה קבאה

 | .1945 תנש דע יתדבע םש

 לבא ,עדוי ינניא ושפיח המ .שופיח ירבח לצאו ילצא וכרעו ואב םואתפ

 םלוכ .רדיינש ,תחא השאו יקסבוקנומ ,ץרווש תא .ונתאמ השולש זא ורסא

 יתייה ינא .ואצמ אל רבד םוש .יתוא וריאשה לבא ,שופיח ושע ילצא .קסירבמ

 רכזל הלודג תרצע התיה .רתיהב זא לעפש ,םינלופה םיטוירטאפה ןוגריאב ליעפ

 ,רקוחל יתארקנ דימ .רתויו תועש עברא לש םואנב יתעפוה ינא .הקשויצשוק

 יל ןיאו רבד עדוי ינניאש יתרמא .ורצענש םישנאה דגנ תודע דיעא יכ ,שרדש

 אל םא .ול גואדל ךירצ התאו ,ןב שי ךל ,עמש :יל רמא יזא .םדגנ דיעהל המ

 לובי ינניא :יב יולת אל הזש ,יתרמא .ליעות אל התאו ,רוסאנ ךתוא םג ,ול גאדת

 יתייה .ךכב רהרהל תוהש יל ןתיש ,יל רמא אוה .רבד עדוי ינניא םא ,תודע תתל

 םע דחי יתרצענ .םייעובש ורבע .יל ןתנ אל ןופצמה לבא .יתוא ורסאיש חוטב

 רצעמב ףתרמב ונתוא ובישוה .קסנולומקאל ונתוא וליבוה .ןמסיז ,דחא דוע

 אל .יקנ היה תוחפל ow .תיטילופה תשלובה הארקנ ךכ .ב.ג.מ לש ןיינבל תחתמ

 .הריקחה הליחתה .םישפשפ ויה

 ויה (97a הלילב 1סיב יתוא ונימזה ישילשה םויב AAT םוש ןושארה םויב

 ?naw םאו ,בשוי ינא םא ,לכתסמ היה רמושה .תבשל היה רוסא ,בכשל םיכירצ

 ןימזה אוה (.םירדתסמ ונייה ,ךלוה אוהש ונעמששכ ךא ,ןעשיהל היה רוסא

 לדוהי תחרבהל תרתחמ תעונת ונגריא ונאש ,המשאב הדומ ינא םא ,לאשו יתוא

 .ךכב וקפתסה אל םה לבא .ןוכנ הז ןיאש ,יתרמא .הניטסלפל תוצעומה"תירב

 הלאש לאוש היה אוה .תונעלו וב לכתסהל ,אסכה הצקב תבשל ךירצ יתייה

 .יב לכתסמ היה רבכ ,יהשלכ העונתב שח םא לבא .ןותעב ארוק DANN ,תחא

 אוה .אב אוהש עידוהל הדעסמל ןפלטמ היה זא .הלילב םייתש דע ונבשי ךכ

 5 וא 4 העש דע יתבשי ךכ .הלאשב חתפ בושש רחא והשימ אב ,הדעסמל אצל

 רקובב 6יב לבא .2-ב יתוא ררחשמ היה ,בוט שיא רקוחה היה OX .רקוב-תונפל

 םעפ .םותחל יתבריס דימת .יתנשי אלש טעמב ,רמולכ .םוקל Pox היה רבכ

 רבכ ךלש םירבחה .ךלש המיתחב ךרוצ PX אליממ ,םותחת אל התא :רמא תחא

 המיתחב ךרוצ ונל ןיאו ןיינעה לכב תפתתשה התאש ורמא םה .לכה ונל ורפיס

 ,יתסנכנשכו .ץראוש םע תומיעל יתוא ואיבה .הצרתש לככ רבדל לוכי התא .ךלש

 .חלגתה אל שיא הריקחה ןמזב .םש וחלגתה אל יכ ,לודג ןקז ול היה .ויתרכה אל

 יתרמא ינא .וילע םותח היה ץראוש .לוקב ארק אוה .לוקוטורפ ןכומ רבכ היה

 רמוא םעפ דוע םא .דע לש ודובכב יתעגפש ,רמאו ץפק רקוחה .סג רקש לכהש

 .יתרמאש המ יתרמאו קפאתהל יתלוכי אל .קוניצב יתוא ?DW אוה ,תאזכ הלמ

DANKיל התיה  Tyתושגנתה  oyיתפתתשהש ,רשיא אוה םג .יקסבוקנימ  

 אל ןמסיז תאו תולועפה לכ תא וננכית וליאכ םש .רדיינש 'בגה לצא תובישיב
 ,יאת לש תלדה החתפנ םואתפ .וררחיש ותואש ,חוטב יתייה .ןמזה לב יתיאר
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 רבכ ינאש AWN Nin .ונקבחתהו ילא רהימ ,יתוא הארשכ .ןמסיז תא וסינכה

 אתל וסינכהל ךירצ היה .תועטב ותוא סינכה רמושה יכ ,רמא אוה .יתררחוש

 ותוא תסנכה המל :רמושל ונרמאו תלדב ונקפד ,רבדה הלגתי ןפ ונדחפ .ינשה
 יתעדי ,תוחפל .הדות רמאו יתוא קיתשה רמושה .ולש אתה אל הז ,הנה

 היצקובורפ לכהש יתנעט .דחא דערוקחל יתשקיב הריקחה תעב .הנשי הרובחהש

 וליבשב לודג דובכש ,רמאו ילא אב שיאה .ונימזהל יתשקיב .דחא שיא לש

 ול הלודג mon ,ונדורגמ ומצע אוה .ןילופב ילע עמש אוה יכ .יתא שגפיהל

 תוינכותה המ עומשל הצר אוה .רוטקובורפ היה אוה .יתוא עומשלו תוארל

 .אבהל ילש

 ררבתה .םימי השולש ךשמנ טפשמה .רהוסה:תיבב טפשמ ךרענ ןכמירחאל

 רדיינש 'בגה םע רושק היה אוה ,ץיברוג םשב דחא דוע היה ,ונתיאמ ץוחש

 זידיררוע אב .ותוא ונרכה אל .רשק לכ ול היה אל ונתא .''דנוב,,ה תוליעפב

 ךירצ ךיא יתעדי ןיד-ךרועכ ינא .םכלש ןיד-ךרוע היהי אוה :רמא .ונל ודימעהש

 ,ןכש .ינולפ דע ןימזהל שקבמ ינאש ,יתרמא .המשאב יתרפכ בוש .טפשמ להנל

 ךפיההש עדוי אוהו ,רבדל יתלוכי הז דע םע קר ,הקיטילופ לע יתרביד םא

 תעשב .הקספה לע וזירכהו לכה ומשר םה .ןוכנה אוה םושיאהיבתכב רמאנש המ

 ,ןמסיז לש ותשא :החפשמה ינב תא וניאר ןולחה דעב ,ןולחל ונשגינ הקספהה

 ,שיאה םג דמועש יתיאר .יקסבוקנימו ,ץראוש לש ותשא .רדיינש לש תבה

 תא םתאצמ NOW ןוויכ :יתרמאו יתמק ,ןוידה שדוחשכ .דעכ ותוא wenn ינאש

 mow חולשל שקבאו ,רהוסהיתיב דיל דמוע אוהש ,םכל עידומ ינא ,דעה

 הארנכ רקוחה .הזכ םדא ןיאש רמאו חילשה רזח .ומיכסה םה .דיעהל ונימזהל

 רבח לוכיבכ יתייהש ,המשאה ינפב הנגהה תעב .קלתסי אוהש דימ עידוה

 וא עגושמל ימצע בשוח יניא :יתרמא ,הניטסלפל םישנא תחרבהל ןוגריאב

 רבח יתייה ינא .רשי לכש םע לבא ,טושפ םדאל ימצע תא בשוח ינא .טוידיא

 תוצראל םידוהי תריגהב הלפיט תאזה הרבחהו ןילופב (סאיה) סא.י.י תואישנ

 ידכ ,לכה התשע איה .םידוהיה תריגהב תניינועמ התיה ןילופו ,תורחא

 הז םידוהי ףלאו ,דחא ידוהי איצוהל היה השק המכ עדוי ינא .ואציי םידוהיהש

 תחרבהל תרתחמ ןגראל התפתמ יתייה ינאש ,ןימאהל השק יזא .לודג גשיה

 .םידוהל

 יףיעס 19 ףיעסמ םושיאה ףיעס ףילחהל שקיבו ןידיךרועה םק ןכמרחאל

 אל ינא ,ןיד ךרוע ,יל חלסת,:יתרמאו יתמק .1 ןטק-ףיעס ,10 ףיעסל 2 ןטק

 ךל ןיאו .המשאב רפוכ ללכב ינא .רחא ףיעסב וליפא .יתמשאב הדותש יתשקיב

motילע ןגת אלש שקבמ ינא .רתוי לק ףיעסל יוניש שקבלו יתמשאב תודוהל . 

 התאש םיעדוי ונחנא,, :שאר בשויה רמא יזא !ימשב עיפוהל ךל השרמ ינניא

 .יל רזע אל ןבומכ הז :הנורחאה הלמה mot ךל היהת ןכל ,ןיד-ךרוע

 םירחאה השולשהו ןמסיז םגו םינש yaw יתלביק .ןידה-רזג ןתינ 15.8.1956-ב

 .הכוז ץיברוג .םינש רשע ולביק

 םע יתשגפנ םש ,רחא אתל יתאבוה ,ילש אתהמ יתאצוה ןידהיקספ רחא
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 וחמש םה .םיטופש ויה םה םגש ,ץראוש ,ןמדיז ,רדיינש ,יקסבוקנימ םע .םלוכ
 לע ולפנ םה .יקסבוקנימלו ץראושל דיה תא טישוהל יתבריס ינאו יתוא תוארל
 ורסאי אליממ .רוזעי אל רבד םושש ונעדי ,ונל noon ,עמשת,, :ורמאו םייכרבה
 רפיס יקסבוקנימו ?נלבס תא רצקל וניצר .תרחא תורשפא לכ התיה אלו ךתוא
 לע תבשל ךירצ היה אוהו בוטר היהש ,קוניצל ותוא ודירוה :ול ושעש המ
 היה הז .דומעל ךכ ךירצ היה אוהו .תלוקשמ ןימה ירבא דיל ורשק .םייכרבה
 .םידידי ונראשנו יתחלס .אושניאלל באכ

 םיריסא םע ow ונשגפנ .ליגר רהוסיתיבל ונתוא וליבוה םימי המכ רחא
 ,הליגר תבכר לוכיבכ יהוז .הקניפילוטס היורקה תבכרל ונאבוה ףוסבל .םיילילפ
 ניא ,שומיש-תיבל תאצל התא הצור םאו .דוחל רוגס את לכ .םיגרוס DY לבא
 םגו ,הנחמל ךרדב ונייה .את לכב תומוקמ השש .ךתוא םיאיצומ OX אלא לוכי
 .םיארונ םירוסי ונקלחב ולפנ םש

 םיטילפ 6 הינשה םלועה תמחלמ רחאל הבאלמל ורזחש 0707595
 :טלעוו רעטיווצ רעד ךאנ עוואלמ ןייק טרעקעגמוא ךיז ןבאה סאוו
 Refugees who returned to Miawa after World War IT ® המחלמ
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 רגניז לטיג

 םינזיטרפה תורושב יתמחל

 .הבאלמב ורגו ,השראומ האצומש ,ימא םע ןתחתה .ל'זרוחב דלונ ילש אבא
 .המחלמה ינפל םינש המכ דע בוט היה ילכלכה בצמה .תורועל תונח םהל התיה
 בצמה .םלועב ילכלכ רבשמ ללוחתנ 192972 .יבאב DA עגפש ,לודג רבשמ היה
 .םידוהיה לצא תונקל אל :םיקדנאה לש המסיסה DA האב ךכירחא .רימחהו ךלה
 .הרידה תא בוזעל םיכירצ ונייהש דע

 תונקל הביבסה לכמ ואב םה ."השטיודיסקלופ"ל תורועה תא רכומ היה יבא
 היה רועה ריחמ .םירלדנסל הרוחסה ורכמ תויונחה .תויונח םהל ויה .ונלצא
 תעדל היה ךירצו .רועה ריחמ םג הלע ,רלודה ריחמ הלע םא .רלודל דומצ זא
 אבא דביא ותעפשהבש ,תיבב הרקמ היה הזמ ץוח .רוכמל יתמו תונקל יתמ
 .המזויה תא ללכב

 דמל לודגה .תיבב םינב ינש ויה .רדנסכלא דיסח המודמכ היה יבא
 ודמל תונבה .תינלופו pawn דמל תיבב .קסעב wy ךכרחא .''הבישי ,,ב

 להנמה .םידוהי קר ודמל ow ,ןוכיתב וכישמהו | במולוג לש יממע ס"יבב

 לכ תושעל וקיפסה אל םיריכשה .קסעב ורזע תונבה םג .ןייטשנרוב היה

 | .הדובעה

 הרשכהליתאצי ךכירחאו השראוביתייה .הבאלמ תא יתבזע 1936 תנשב

 המחלמה הצרפשכ .לבוקל יתעסנ המחלמה ינפל םימי המכ .קוטסילאיבב

 אנליוב יכ ונעמש .אנליול םבורב ואצי ריעצה רמושה ישנא .לבוקב יתייה

 דע םייתנש יתייה םש .הצרא תולעל לכונ םשמ יכ .םיטייבוסה םיטלוש

 | .1941 תנש

 הרשכהב

 ץוביק ונייה ונחנא .רתוי רגובמ "למע,, ץוביק .םיצוביק ינש TX ומק

 ,םיתבל תורישב ,םיטוטרמסב ונדבע .תודובע ינימ לכב ונדבע .רתוי ריעצ

 הינלופמ םיצוביקה לכ .הנש ךרעב יתייה םש .ץוביקב קר ונלכא :םידליב לופיטב

 .םירדח ינש וא רדח היה ץוביק לכל .יתניפ תיבב ונרג .אנליול םשמ ,לבוקל ואב

 הליחת .םיטייבוסה ורזח דימ יכ ,רצק ןמז ךשמנ הז "םרז,,ה ונארקנ ונחנא

 וחלש רבכ תישילשה םעפבו ,ושריה םיימעפ .אטיל ךרד הצרא תולעל ושרה

 הרגש ,יתוחא לא קדורגובונ דיל ,הינובונל תאצל ןכל םדוק יתקפסה ינא .ריביסל
oy owהלעב . owיתחרב,ריביסל םיחלוש םהש יל עדונשכ .יסורה ןוטלשה היה  

 .יתלצינו ןורחאה עגרב שממ
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 ידכ ,םירפכל םיאפורה תא וחלש on ,וסנכנ םינמרגהשכ .אפור היה יסיג

 םשמ .יתיאו יתוחא םע רפכל רבע יסיג םג .תופיגמ הנצורפת םא ,םש ודבעיש

 רבמטפס דע ונייה םש .םדוק היה רבכ וטיגה .קדורגובונב וטיגל ונתוא וחקל

 .ידמל לודג היה קדורגבונ לש וטיגה .ונינבש הרהנמה ךרד ונאצי םשמו .2

 ןטק וטיגל ונרבע ,תישילשה הטיחשה ירחא .הביבסה לכמ םידוהי ופסא םה

 .קדורגובונב דואמ

 םידוהיה ןיבמ ,קדורגבונמ םישנא 12-מ בכרומ היה ןושארה ''טארנדויה ,,

 .םינמרגל עדונ רבדה .תומהבב ורחס םידוהי ינשש ,הרקמ הרק .רתויב םידבוכמה

WIT onםוי לש הכרא םהל ונתנ .ובריס םה .םישנאה תא וריגסיש טארנדויהמ  

 .םיבוט םישנא תמאב ויה םה .םהב ורי םה ,ןכאו .םתוא וגרהי אל םאו ,דחא

 ישנאמו DAM בכרומ היה אוה .תובר תונלבוק ויה ינשה ''טארנדויה,, יפלכ

 אל םה .תויחאכ ונדבע יתוחאו ינא .קמחתהל ונחלצה תויצקלסהמ .קדורגבונ

 ויה יכ .תרפות ינאש דיגאש רמאו אב יסיג חא לבא .תויחאל ףסונ ond ונתנ

 .הלצה שממ היה הזו ,ףסונ םחל יתלביק זאו .תועוצקמ ינימ לכל הכאלמ יתב םש

 ךא ,ריעב םדוק יתרתתסהינא .הנושארה היצקלסה התיה ,קדורגבונל ונאבשכ

 .הלילה לכ תוומל וניכיח םש .וטיגל ונתוא ואיבהו ןורחאה עגרב ונתוא ואצמ

 ונייה .םיתבהמ ונתוא ואיצוה םה רקובב .וטיגל ביבסמ ויה םה הלילה לכ

 .יתצרו יתמק ינא .םיסובוטואל ונתוא וחקלש דע ץראה לע בכשל םיכירצ

 ,תעדוי ינניא וישכע דעו .םהידיב לופיל רשאמ בגב רודכ לבקל בטומ יכ ,יתבשח

 .יב ורי אל םה .וב יתרתתסהו טלקמ לע יתעדי תיבבו .תיבל חורבל יתחלצה ךיא

 ישנא םש ויה .ושפיחו רדח לכל וסנכנ oF ,םיסובוטואל תחקל וליחתהש ירחא

 רג ימ ,עדי הנבלה:היסורמ םירטושה INK ,םירישע דואמ םישנא ,קדורגבונ

 .םיימוי ונבשי ךכו .טלקמל וסנכיי אלש גאד רבכ אוהו .ףסכ לבקל רשפאשו ןאכ

 ןטק היהש ,ינשה וטיגל רובעל ונילעש ,ורמאו וחתפ םה רקובב ןושאר םויב

 .הרהנמה תא רופחל ונלחתהו םיטעמ ונייה .טפשמה"תיב םש היה רבעשל .רתוי

 רופתל היה ידיקפת .םהב ורי םשו יאבציהנחמל ואבוה היצקלסב וחקלנש הלא

 הלאו .םידוהיל וליפא רפסל היה רוסא .לוחה תא איצוהל ידכ ,םינטק םיקש

 ,וריהזה יתוא .רפסי והשימ אמש ,םישדוח העברא ואצי אל ,םינפב ודבעש
 תובכל ידכ לכה ונישע .הדשל הליבוה הרהנמה .יתוא וגרהי ,עדיי והשימ םא

 תוגגה תא ונמרה ,חורבו םשגב ונאצי .ינזיטראפ הליל היה הז .למשחה תא

 תוגגה .בל ומישי אלש דבלבו ,תאז השוע חורה וליאכ ,שער היהיש ידכ ,טעמ

 םינזיטראפה לא הדשה ןמ .םיבר וראשנ אל לבא ,ךרעב 230 ונאצי .חפמ ויה

 רקובה דע הסינ דחא לכ .הלפאו ךשוח היה ונאצישכ .בר קחרמ תכלל ונילע היה

wandוארו שופיח וכרע ,דקפמל םיאב ןיאש ,םינמרגה וארשכ .רתתסהלו רעיל  

 ,ויה אל םידלי לבא .םירגובמ םישנא םג ויה םיחרובה ןיב .םידוהיה ומלענש

 וחילצה םה האממ רתוי .םינקזהו םידליה לכ תא וחקל הנושארה היצקלסב יכ

 ה'צובונרב אטיל ןיב הז .הקצובנ הנ'צשיב םינזיטראפל ועיגה רתיה .סופתל

 ',םידוהי לש קר הגולפב ונייה ונחנא .םינזיטראפ 80,000 ויה םש .קדורגובונ
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 .הנבלה היסור ישנא ויה םינזיטראפה ןיב .לודגו ךובס רעי היה הז .דודגב 0
 אוהו קדורגבונ דיל רגש ,דחא גיהנה ונלש הגולפה תא .היסורמ חלשנ דקפמה
 ,םיטיבוסה וסנכנש דע ונייה רעיב .יקסבל היה ומש .םישנא איצוהו וטיגב דבע
 דחא לכ דבע םינזיטראפה לצא .רעיה תא ונבזע זא .1944 ילויב 11 דע רמולכ
 .םש ודבע הביבסהמ םינזיטראפה לכו הכאלמ-יתב ויה ונלצא .יהשלכ הדובעב
 דודג היה ונל יכ .ןכ תושעל ולכי אל םה .קינקנ ,ןובס ,םידגב ,םילענ ונישע
 ויה םישנה .םירבג רקיעב ויה םלצא וליאו ,םידליו םישנ וב ויה ."יתחפשמ,,
 .תולועפ ינימ לכ ונישע ונחנא םג .רחא םוקמל וחלשנ םהלש םישנה .תוריעצ
 ןתדובע םירבגה לש תוגולפה לבא .םינמרגה דגנ הלועפל תוגולפ וחלש םעפ לכ
 .םינזיטראפ לש םירפכ ויה הלא .רחא רפכל ונאצי םוי לכ .המחלמה התיה
 רתוי םינזיטראפהמ ודחפ םה יכ .םינזיטראפל ונתנ םה ,םינמרגל תתל םוקמב
 תמאב םינמרגהו .םהילא ועיגי אל םינמרגהש ונרמש ונחנא .םינמרגהמ רשאמ

 םוי .ונתוא ואר אל םינוריווא וליפאש םתוא ונרתסהו םירקנובב ונרג .ודחפ

 ,הפועתה הדשב יתדבע ינא .זכרמל ונרבע .ונתוהשיסוקמ תא ונקתעה דחא

 תא םיחקול םג ויה םה .קשנ םיאיבמו היסורמ םינוריווא םיעיגמ ויה .םש היהש

 -הדשב .הפועתהי"הדשב תוחאכ יתדבע .הליל לכ טעמכ היה הז .םיעוצפה
 ,ןוריוואה תא וניארשכ .דיפל םיקילדמ ויה דחא לכבו ,םירקנוב 16 ויה הפועתה

 ,קשנה תא דירוה ,דרי ןוריוואהו המירעב שק ונקלדה זאו ,ןמיס ונל ןתנ אוה

 םג איבה ןוריוואה .םתוא ופסאש דע םיעוצפב יתלפיט ינא .םיעוצפה תא חקל

 היה רתומ הלילב .םימח םימ ריס רונתבו Wan היה רקנוב לכב .תופורת

 .ןשע הלעה אלש ,דואמ שביו הבע ,דחוימ ץע םג היהו .רונתה תא קילדהל

 םילבקמ ונייה .דחא חבטמב ולשיב םישנאה 1,200 לכל .םיתמ םיצע ויה ולא

 לע היה חבטמה .םוי לכב ונלביק םחל .והשמ דועו הת רקובב .םירהצ תחורא

 ךשמב .שיא 40 ורג רקנוב לכב .רקנובב לשיב הצרש ימ .רתסומ לבא ,עקרקה
 ןובשח ודמל םידליה .דחא רדח םש היה .תוחפשמל ןטק רקנוב ונינב ןמזה

 התיה םעפ לכב .עובק םוקמב Tay tnx לכ .ונלש םילוח:תיב היה .האירקו

 ונישע לבא המחלמה תא רובעל ידכ םש ונייה .הלועפל תרחא הגולפ תאצוי

 .םינמרגל קיצהל ידכ לכה
 .םיבר םינזיטראפ ועיגה יכ ,רהמ ואוביש ,םינמרגל ונפליט דחא םוי

 םהילע ונחתפ יזאו ,רפכל בורק ואב On .1,000 :ןפלטמה רמא .המב ,ולאש

 רבד ונישע םעפ לכ .תורחאה תוגולפהמ הברה ופתתשה הזה עצבמב .שאב

 .םינזיטראפה DY דואמ םיבוט םיסחיב ויה רעיבו רעיל ביבסמ םירפכה לכ .רחא

 .רתתסהל היה לוכי אל ידוהי ףא .םיארונ םישנא ויה הנבלהיהיסור ישנא לבא

 ונישלהו ףסכה תא וחקל םה ,ריעב רקנובב תויחל ידכ ,םהל םליש והשימ םא

 .םינזיטראפה OY דובעל םיחרכומ ויה ,וצר אלש ןיבו וצרש Pa ,םיירפכה .וילע

 .שאב רפכה תא ולעה ,ובריס םא

 םג םהו .םינמרגל תתל םיכירצ ויה ,ונל אל םא .רבד ונמליש אל לכואה דעב

 םהל ונתנ ונחנא .םירבד ינימ לכב םהל ונרזע ונחנא םג .לכה תא ונתנ אל
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 היה רשפא-יא רעיב .תתל Poy םהמ Wx לכ המכ ועבק ונלש םישנאה .הרימש
 | .רבד םוש לדגל

 םהל היה רוסא לבא .המכו המכ יפ םינבלה:םיסורהו םימשיטנא On םיסורה
 אל םייוגה .ךרוצהיד היה תותשל .רבדה אצי ,ורכתשהשכ לבא .תאז תוארהל
 םינלופ םינזיטראפ דודג ויה ונתאמ קוחר אל .תותשל ילב תויחל ולכי
 לש םידמ םהל ויה .םיבוט םיסחיב ונתא ויה םה ,היסורמ וחלשנש םיטסינומוק
 םה .םהב תניינועמ התיהש ,היסורמ דחוימב ואב םה .רשנה םע םינלופ םילייח
 םש ויה םה .רתוי לק םהל היהש ,תוגולפ ויה .ונל ורזעו ונלש הגולפל ואב דימת
 הברה םיאיבמ ויהו רעיהמ ואציש םה .םירבג קר ;תוחפשמ אלו םישנא תוחפ
 .הלש רפכ היה הדיחי לכל .המצעל לכואל הגאד הגולפ לכ .רתוי

 ינימ לכ ויה .היסורמ עיגהש ,קשנה תא קליח ,ןוטאלפ ,היסורמ דקפמה
 .והשמ םידוהיכ ונל תושעל וצרש ,הרק .הלועפל הגולפ ,חיננ ,האצי םא ,תויעב
 .הנבלה היסור לש םינזיטראפה לכ לע יארחא היה אוה .וילא ונינפ דימת ונחנא
 תולועפה תא הלהינ איהו ,הלש דקפמה היה הגולפ לכל .דחא אבצ ונייה אל
 םיאיבמ ויה ,םייובש וספת םא .ןוטאלפ היסורמ דקפמל ועמשנ םלוכ לבא .הדבל
 רומחה שנועה תא ולביק םה .םיצבוסאלווה ןמ דואמ הברה ונלבס .וילא םתוא
 םה .רתויב םילודגה םיאנושה םהש ,רמא ןוטאלפ יכ .םתוא ונספתשכ ,רתויב
 .םינמרגל ורזעו םילגרמכ רעיל וסנכנ םה .םינמרגה םע םידבועה םיסור
 היה חטשה לכ .קדורגבונו ץיבונרב ,הדיל ןיב ולעפ םה .םתוא וחלש םינמרגה

 בורקה םוקמב ,הלשמ הלועפיחטש היה הגולפ לכל .הק'ציבוליב ה'צשופ רעיה

 .ונל התיה תחא הרטמ .דחיב םימחול ונייה ,תרחא הגולפב ונשגפ םאו .רתויב

 לכה הלביק היסורמ הגולפה .רטמוליק השולש ידכ ,םינמרגל םיבורק ונייה
 םיבוטה ויה םהו םיריעצ ויה םה .םיקאזוק לש הגולפ םג םש התיה .היסורמ
 ינימ לכ ונלצא ונימזה םיקאזוקה .םינמרגל תורצ הברה ושע םה .רתויב

 לש ברועמ דודג ונייה ונחנא .תשובלת ,םילענ ,קינקנ ,ןובס ןוגכ ,תודובע

 << אלש ,רתוי םירגובמה לבא .תולועפל ואצי םירבגה .הכאלמיילעבו םילייח
 רתוי ויה םיריעצה .ודבע אלש טעמכ םיריעצה .ודבע םידליהו םישנהו תאצל
 ןוטאלפ .קיפסמ אל לבא קשנ ונלביק .קשנבו םיכרצמב ונל ומליש םה .יצחה ןמ
 ,םינמרגהמ קשנ ונחקלשכ .דצה ןמ ונינק ונחנא זא .קיפסמ םידוהיל ןתנ אל
 הארתה אוה .םינמרגה לצא דבעש והשימ היה הגולפ לכל .ונל ךייש היה אוה
 -סקלופ,,כ םינמרגה לצא דבעש שיא היה אוה לאינד באה .לכה ונעדיו ינמרגכ
 היה אוה .קשנ ונל ןתנש ןושארה היה אוה .ונליבשב דבע אוהו ."השטיוד
 .השטיודיסקלופכ עיפוה אוה םינמרגה תסינכ םע דימ .וטיגב היה אל .רמומ
 ובשח םה .םינמרגה לצא הגרדב הלע אוה .קדורגובונב דבעו ,תינמרג בטיה עדי
 םיסורהשכ .תועידי ינימ לכ ונממ ונלביק ךכירחאו .חקיפו רוסמ דואמ אוהש
 .רעיה ןמ ונאצי םיימוי רחא .ולש ריעל שיאישיא וכלה םינזיטראפה לכ ,ואב
 וחקל םירבגה תא .םהלש ריעל וכלה ץיבונרבמו .קדורגובונל ונכלה ונחנא
 לירפאבו הינלופל רוזחל ונמשרנ יסיגו יתוחא ,ינא .חרב ,היה לוכיש ימ .תיזחל
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 תדלומ-יבש לש הגולפ py יתאציו .םייעובש יתייה הינלופב .'זדולל ונרזח 5

 תוריכזמה ונתוא הקליח .ןורק לכל ונתוא וקליח .זוכיר הנחממ ורזחש ,םיינמור

 ,היבלסוגויל יתעסנ הינמורמ .בוקרקמ יתעסנ ינא .תינויצה העונתה לש

 .הצרא יתילעו םייתנש יתיהש םש .הירטסואל
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 םיובנייפ .י ר"ד

 הבאלמ ןב לש םידודנ

 הידלי בורש ,החפשמל ירישע דלי יתייה .שינשספ ריעב 1913-ב יתדלונ
 הרקע הנושארה םלועה תמחלמ תעב .תויחא עבש יל ויהש יל רוכז .תונב ויה

 לכ תא לטנ המחלמה הצרפשכ ,שינשספב ד"וע היה יבא .היטורל החפשמה

 אמא .1916-ב רטפנ אוה .יתדלונ ow םוקמל ,הניארקואל עסנו החפשמה

 ונרג .תיסופיט תידוהי הידגארט יהוז .םינטקה םידליה os py הדבל הראשנ

 לש ,םיסורזוליבה לש םימורגופ ונילע ורבע .הטלאב ריעב ,הניארקואב ןמזה לכ

 ,1922 תנשב .ונבערו ונאבחתה .הכפהמה דגנ ומחלנש הלא לכ לש ,הרולטפ

 היה לכה .ףורש היה תיבה לבא .שינשספ ריעל ,ןילופל ונרזח ,9 Ja יתייהשכ

 תוחא .םלועב ורזפתה החפשמהיינב ראש .הבאלמב יתא העקתשה אמא .סורה
 הנתחתה תחא .םויה דע םש איהו ,היסורב הראשנ תחא ,השראוב התיה תחא
 המכו 9 ןב יתייה ."רדח,,ב דומלל יתלחתה ינא .זיראפל ךכירחאו ןילרבל העסנו
 המרב ''רדח,, היה הז .רשיפ לש ''הדח,,ב יתדמל .ב''אה תא יתרכהשב םישדוח

 אוה .קוחריבורק וליפא היהש ןכתיי .ונלש החפשמ דידי היה רשיפ .ההובג

 SOND הראשנ אמא .דואמ השק היה ילכלכה ונבצמ .ונל רזעו ונבצמב ןיינעתה

 לכ םע שמוח ,תירבע ודמל "רדח,,ב .קחודב הסנרפתה הזמו הרפת תצק .לכ

 .םידימלתה תא וכיה .ונלש ריעב ''םירדח,, הברה ויה .ארמג תצק .םישוריפה

 ודמל .השדח תורפסו ,ןובשח ,תינלופ םג ודמל .רפס-תיב השעמל היה ונלצא

 לכל .ששישמח תותיכ המכ ויה .ינרדומ "רדח,,הז היה .תולמעתה ןכו רישל

 וז .תינלופ הדמילש ,הנושארה הרומה תא רכוז ינא .דרפנב הרומ היה התיכ

 תא mows לוכי יניא .תומר לקייח לש ותשא התע איה .רשיפ לש ina התיה

 םיבר ויה אלש "רדח,, היה הז .תיתוברת השיא התיה איה .ילא בוטה סחיה

 .במולוג לש יממע רפסיתיבל יתרבע םייתנש ירחא .ןילופ תורייעב ותומכ

 טושפ דואמ השק בצמה היה תיבב לבא .יתממוקתה תצק .היינש התיכב יתדמל

 .הריפתב תדבוע םגו תלשבמ םש התיה אמאו ןטק רדחב ונייח .לוכאל המ היה אל

 ךירצ יתייה ,םידגב דודמל והשימ אבשכ .םירועיש תושעל ןכיה םוקמ היה אל

 ללגב הארנב ,ינלוח דלי יתייה .היסנמיגל יתסנכנ ךכירחא .תלדה רבעמ תוכחל

 דחא יתייה .הלוח יתייה םעפ לכב לבא היסנמיגה תא יתרמג .םישקה םיאנתה

 היה אלש ןוויכ רפסה-תיבמ יתוא שריג שמשה ,תיבב תבשל ובריהש םידימלתה

 .הרומל רזוע יתשמיש רבכ ,תישילשה התיכב יתייהשכ .םלשל המב יל

 ,אפורו 54 ןב םדאכ םויכ .עצוממל Syn התיה ונלש היסנמיגה לש התמר

 ההובג הגרדב היסנמג התיה תאזש ,רמול לוכי ינא .םיבר רפס-יתב הארו רבעש

 םהל היה .רוזעל םינכומ דימת .בר עדי ילעבו םיביבח םישנא ויה םירומה .דואמ
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 ךכ לע םיחחושמ ונא תחא אלו ,וישכע םתיא שגפנ ינא .ונילא ללכהמ אצוי סחי
 תואבצה .ןילופב הנטק ריע התיה הבאלמ .רחא םלוע ונייהש ,םירמוא םהו
 ךולה ,םינש-תורשע המכ ידמ ,הב םירבוע ויה ,םיקאזוקהו םיסורהו םינמרגה
 ויהשכ .ןילופב םירעה לכ ךכו שדחמ תינבנ םעפ לכבו תפרשנ התיה ריעה .בושו
 םיאב ויהשכ .םייתוברת רתוי םינמרגה ויה זא .בוט רתוי היה ,םינמרגה םיאב
 .שפנ 8,000 הב םידוהיה רפסימש ריע התיה וז .םיגרוהו םיסרוה ויה םיקאזוקה
 התיה .םירלדנס ,םיטייח :עוצקמ-ילעבו םידיקפ ,םינוונח םירחוס ויה םירוהה
 זכרמ הרייעה התשענ ןמזה ךשמב .ידמל הלודג היצנגלטניא לש הבכש םג
 תירבעה היסנמיגה ללגב ילוא ,תוכומסה תורייעה לכל בושח יתוברת
 עקר לבא .ינלופ יזוחמ זכרמ הבאלמ השמיש ,הזמ ץוח .תוינלופה תויסנמיגהו
 תורחאה תורייעה תא יתרכה .תורחא תורייעבמ הנוש תצק היה םיידוהיה םייחה
 תורבחו םירבח יל ויה .הביבסב םיינפואב הברה יתלייט ריעצ רוחבכ .ןילופב
 ;יתוברתה ןבומב ןהילע התלע הבאלמ קפס םוש ילבו .תוכומסה תורייעב
 לש ברה רפסימה ילוא ךכל םרג .רתוי תוחתופמו תולודג תורייע לע וליפא
 םירזוח ויהו ,תורחא םירעב ,תואטיסרבינואב דומלל ואציש ,תוברתיישנא
 תוברתה ייח תוחתפתהל בושח םרוג השמיש המצע היסנמיגה .ריעב םיעקתשמו
 .היסנמיגה ומכ םיבושח םיידוהי תודסומ ריעב ויהש ,רובס ינניא .ריעב
 םוש לבא .םיבבוח לש תוגצה םעפל םעפמ וכרענ .הבאלמב היה אל ןורטאית

 ,היסנמיגה הדסונ ךיא .יל רוכזש המכ דע ,ויה אל םירחא םייתוברת תודסומ
 ץ'זיפ תחפשמ ישא .םקלח ומרת םיבר םינבדנ .הברה םירופיס םנשי ךכ לע
 לע םינשה לכ הקבאנ היסנמיגה .היסנמיגה תא ומיקה םירחאו תמסרופמה
 המייקתה איה לבא .םירומ לש תותיבש ויה דימת .ףסכ רסח היה דימת .המויק
 הרגיפ אל איה לבא ,יתלשממ 'ב גוס הל היה .ההובג התיה םידומילה תמרו
 .'א גוס תויתלשממה תויסנמיגה רחא

 .םירומ המכ לעו םייחה לע תצק רפסא וישכע
 עיפשהש הרומ לע רפסל הצור ינא .ידמל םיריעצ ויה בורל ונלש םירומה

 לכ תא .ביבאילתב וישכע רג אוה .(השמךב) גרברדל היה הז דואמ הברה ילע
 .תירבע ונתוא דמיל אוה .ותוא ונכרעהו ונבהא ונחנא .םידימלתל ןתנ וייח
 תונקהל לדתשה xin לבא .הברה ךכילכ ונעדי אל ,תירבעב םינואג ונייה אל

 תא רכוז ינא ,וב רכזנ ינאש דימת .דואמ ךכב חילצהו תירבעל הבהאה תא ונל
 המכ Ty ריכזהל ילע .תוארתהל :רמא אוה .ץראל הלעו ונתוא בזע ובש םויה
 .ןוילע דסחב הרומ היה הז .ןרוהשריה ,הקיטתמטמל הרומה תא דוחיב ,םירומ
 ןיאש הרומ .ןבומ היה לכה .תיבב דובעל ךרוצ היה אלש ,ךכ ריבסהל עדי אוה

 היה לבא ,ילש הרומ היה אל םנמאש רחא הרומ לע רפסא וישכע .ותומכ הברה

 רמושה לש ךוותה:ידומעמ דחא היה אוה .אלרפ יבצ אוה הז ,ונלוכ לע ץרענ

 רמול עדי אל םעפ ףאש םדא ,דואמ ההובג תיתוברת המרב םדא היה הז .ריעצה
 .וילא םיאב ויה ,והשימל התיהש ,הרצ ny לכב ,דימלת לבב ןיינעתה אוה .אל

 היה הז .הבחרה ותלכשהב םגו ונוממב ,וחוכב - רזע אוה ןיעדוי אלבו ןיעדויבו
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 .הלימה ןבומ אולמב ינויצ היה אוה .ךנחמ קר היה אל אוה .ונימב דחוימ סופיט

 ךוניחב ,הרבסהב ,םיסוניכב קוסע היה וימי לכ .ולש האידיאל שידקה וייח לכ

 .לארשי תבהאל

 תודוה ופרטצה םידימלתה בורו םינויצ ויהו ותוא וצירעה םידימלתה בור

 היה הז .ריעצה רמושהל יתכייתשה ינא םגש ADIT דוע ינא .ריעצה רמושהל ול

 -רחאו רבונח'צ הליחת .ילש הצובקה שאר היה ימ ,רכוז ןיידע ינא .1926 תנשב

 on וישכע .ןמזולג הקלופ ןכמירחאל .המלש ,אלרפ יבצ לש ויחא רצק ןמז ךכ

 דוחייבו ריעה לכב המוצע תיכוניח העפשה ול התיה ,ריעצה רמושה .ץראב
 םג .םיבר ובזע ךכ-רחא םלוא .וז העונתל וכייתשה םידימלתה בור .היסנמיגב
 -ישאר ואב םמוקמבו הצרא ולע וניתוביל תא ובשש םיכנחמהש ןוויכ ,יתבזע ינא

 ,ימואלה רמושה היה .תורחא תועונת ויה םג .התוחפ התיה םתעפשהש תוצובק

 ונגראתה םה .םויה םייללכה םינויצה ומכ הז .םידלי לש לודג רפסימ ךשמ אוה
 היה אוה םג ןותבג ךונח .םינש המכ ךשמב םהילא יתכייתשה ינא םג .דואמ הפי

 .ךייש

 םג ויה .םייהטרו היה םהלש םאונה .ר"תיב ישנא לש ןטק רפסימ םג היה

 םה ןמזה בור .תורורצ תורצ םהל ויהו ורסאנ םיטסינומוקה .םיטסינומוק

 ומעטש רחא ,תאזה הלחמהמ ואפרתה םה יל עודיש לככו .רהוסייתבב ויה

 -תומוקמ"ל םתוא וחלש םשו היסורב ויה םה .יטייבוסה ןדעה-ןג םעט תא

 םגש ואר םה .השק דובעל םתוא וחירכהו םירק תצק ךא םיבוטה "הארבהה

 וישכע םה .הבושתב ורזח םהו לארשי ךמע תא רתויב םיבהוא םניא םיסורה
 טסינומוק וישכע אוה ,יקסרימלוש ינב דחא היה .םיבוט םידוהיו םילארשי

 ונתוא ודמילש םירומה םנמא .וברעתה אל םירומה .טייח היה ויבא .תפרצב

 ,ןייטשנרוב ,רפסהיתיב להנמ םג .ליעפ ןפואב וברעתה אל לבא ,םינויצ ויה ך''נת

 ברעתה אל לבא םידומילה תמר לע רמש אוה .תינויצה העונתל ידמל שידא היה

 -מיגב יתייה אל רבכ ןרוהשריה לש ונמזב .השק ידוהי היה אוה .רעונה-תועונתב

 .בשחש המ רמא דימת .רשי ידוהי היה .םינויצל דואמ בורק היה ןרוהשריה .היסנ

 רפסל ינא הצור דוע .תוניגהה למסכ ותוא האור ינא .טסיריראק אלו רשי ידוהי

 האב איה .דנלפוה הלופ ,תיניטאלל הרומה יהוז .הונבהא דואמש ,תחא הרומ לע

 איה לבא ,ונבהא אל םנמא תיניטאל .הבוטו הדמחנ ,היפיפי הריעצ הרומכ ונילא

 התיה יניעב .הלצא דומלל אלש ירשפא:יתלב היהש ,הקותמו הדמחנ ךכילכ התיה

 san לש ותשא תעכ איה) .הב םיבהואמ ונייה ונחנאו ,תוביבחה תורומה תחא

 .םילשוריב הרג איה .םידליל תרדהנ השיג הל שי .(ם'פממ יזרא ןבואר תסנכה

 םש היה .תובוט םילימב יתוא הדדוע איה .יקלחב הלעש לבסה לכ תא העדי איה

 ויחא .ומש גרבליז ,הבר תוברת לעב הרומ ,ותוא ריכזהל יאדכש היפרגואיגל הרומ

 דואמ אוה .ךכב יתשגרה ינא .טסינומוק היה אוה םגש ןכתיי ,טסינומוק היה

 םירחאה םידימלתה לכל םגו .ללכהמיאצוי ןפואב ילא סחייתהו יתוא בביח

 היה היסנמיגב םולשתה .הקיטילופ לע ונרביד אל םלועמ לבא .הפי סחייתה

 -מיגל םידליה תא חולשל םהל תושרהל ולכיש םירוהה ויה םיטעמו ,דואמ הובג
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 דועו .םלשל יתלוכי אל 30% ינא .םידדוב ויה 100% ומלישש הלא לבא .היסנ

 וא עובשב םעפ יתוא .ףסכ רסוחמ דומלל וקיספה םיבר םידימלת .ינומכ םיבר

 הנש לכב .ידיחיה יתייה אל ינאו ,התיבה חלושו ארוק שמשה היה םייעובש

 .תאזה תוברתה תצק תא לבקל השק קבאמ היהו .הידנפיטסל השקב ושיגה

 היסנמיגב .היסנמיגב ודמל םיטעמ ,רומאכ ?הבאלמב השוע רעונה היה המ

 םגו םיריבגה לש ,תורחא תורייעמ םיבר םידימלת ויה .םיאבלמ קר ויה אל

 ונילא ואב םה ,םתוא וקיחרה הער תוגהנתה ללגבש ,השראומ םידימלת

 ראש .היסנמיגל תוסנכה איבמ היה הזו ,הימינפ םג התיה .םתוא םילבקמ ונייהו

 .הצרא תולעל וננוכתהו הרשכהל וכלה םיבר .הבאלמב םידבוע ויה םיריעצה

 רמג רחא תושעל המ היה אל םג .הידגארט התיה וז .תושעל המ היה אל

 הלא .םידיחי ויה הלא לבא .הטיסרבינואב ךישמהל ולכי םיטעמ .היסנמיגה

 הדמע ינפל .הדובע-תומוקמ ויה אל .קבאיהל ועדי וא םירישע םירוה םהל ויהש

 ןכ ינפל maw יצח יל עדונ .יתילח היסנמיגה תא יתמייס םרטב .היעב התוא

 .יתיא רבדל וצר אל ללכבו ןוכרד לבקל יתלוכי אל .ינלופ חרזא ינניא ללכב ינאש

 אלו היסור דילי היה יבאש ואצמ םה .ונילא ךייש ךניא ללכב התא :ורמא

 ויה ןילופב .םיסימ םלשל אלש חונ ול היה ןיד-ךרוע היה אוה .ןילופב חרזאתה

 לתדמע Mond יתאבשכ ךכירחא .רעצ בורמ יתילח ינא .הלאכ ןוילימ:יצח

 יתדמל ינא .תושעל המ יל היה אל המחלמה דע .תיסורב תורגבה:תניחבב

 םעטמ ףסכה הבוג יתייה .רגניז לש ןכוסה לצא יתדבע ךכירחא .תואלמשח

 דובעל יל סאמנ ךכירחא .הצרא הלעש ,ןישינרק לש ומוקמ תא יתספת .הרבחה

 תא םימעפ המכ זבזיבש ,דחא ידוהי Ty םע שנשספב הלודג תונח יתחתפ .םש

 הנפו ופסכב תושעל המ עדי אל .הינודנ לש תפסות לביקו ותשא לז הינודנה

 יתלהינ ינא .וידארו למשח ירצומל התיה תונחה .החילצה תונחה ,תמאבו .ילא

 ץורפ ינפל םייעובש לבא .היריעהמ הלודג הדובע םג ונלביק .תונחה תא

 תא יל ריאשתו ךקלח תא ךל םלשא ינא הארת :רמאו ילא הנפ אוה המחלמה

 ול יתרכמ .דחא םוקמב תבשל סאמנ יל .יאדכ ונניא קסעה םיינש ליבשב .תונחה

 לודג PIN לבקל ךירצ יתייה רבמטפסב 1יב .היריעה לש תורטש יל ןתנ .יקלח תא

 יתוחאל ימא תא חולשל יתקפסה .הבאלמב יתייה ינאו המחלמה הצרפ .ףסכהמ

 זאמו ידיל הצצפ הלפנ .יתחירב תעב השק יתעצפנ המחלמה הצרפשכ .השראול

 .העימשה oy תויעב יל שי זאמו .יתעמש אל ללכב םיימוי:םוי .רדסב אל יינזוא

 אל .תובוט דימת ויה ילש םיידיה .סדנהמ דומלל יתיצר ,היסורל יתאבשכ

 .דואמ השק ךרד יתרבע .הבאלממ לגרב יתאב ינא .דומלל היה לוכי דחא לכ

 יתרמא ,עדוי ינא המ ,יתוא ולאש .תמסרופמ הרייע יהוז .קצולס ריעל יתאב

 .הנבלה:היסור לכל םיערזה תא ןיכמה ,דרשמל יתוא וחלש .תואלמשח עדוי ינאש

 םיקנמ םהו ,םכרד תרבוע הטיחה לכ .תיקנע הרבח יהוז .ידוהי היה להנמה

 יתדבע הליחת .טרווק םהרבא היה ידוהיה לש ומש .םיערזה תא םיניכמו התוא

 םש הלקלקתה .דובעל וצר אלש םינלצעה םינלופה לכ ומכ אל ינאש ואר .לבסכ

 םייתניב .יאלמשחכ דובעל יתוא וסינכה םהו ,ןקתל יתחלצה ינאו הנוכמ וזיא
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 .בהלנ טסינומוק היה אוה .התיבה וילא יתוא ןימזה ,הרבחה להנמ יתוא ריכה

 .יתרביד אלו יתקתש ,םש תומכוחה לכ תא יתנבה ינא .תוכלמל יתוא בריק אוה

 טפטפמ אל ינא ;יתוא בהוא אוהש ,רמא ןייב וביל בוטכו התיבה וילא יל ארק אוה

 יתרמא וליא .תפחשמ תמו חפנ היה אוהש הנוע יתייה ,ךיבא ימ םילאוש ויהשכ

 :רמאו תלדה תא רגס אוה .רשכ אל רבכ הז ,ןיד-ךרוע היהו היסורב תמ אוהש

 היה הז .התא םג דיגת םוב ודיגי םא רחמו ,םוב דיגת םויה ךל ודיגיש המ ,עמש

 אל םעפי-ףא ינאו .דובעל םיצור םניא םה הארת :יל רמא אוה .שגר אלמ ידוהי

 השק יתדבע .ספאל תחתמ תולעמ 40'ב ימוג ילענב יתדבע .''רוחש קוש,, יתישע

 רפסהיתיבל יתכלה דחא םוי .םהלש הבוטה הרבחל יתסנכנ ךכל תודוהו .דואמ

 :רמא אוה ,יאבצה סקנפב בותכ הז .היסנמיג יתרמגש קתפ יל שי :להנמל יתרמאו

 .הנורחא התיכל יתוא ולביק .ןובשחב דואמ קזח ינאש האר אוה .תוניחב השענ

 ךכירחא .הדובע ידכ ךות תוניטצהב םידומילה יתרמגו ברע לש היסנמיגל יתכלה

 .ךוניחה דרשמב יתדבע .הסינכמ רתוי ,הבוט רתוי הדובע יליבשב טרווק אצמ

 יתייה .ללכהמ אצוי סחי ילא וסחייתה םש.למשחל תודבעמה תא להנמ יתייה

 תושר יל התיה ךא ,הבוט העידי יתעדי אל תיסור םנמא .הרשיה ךרדב ךלוה

 םלוכו םינמרגה ואב םייתניב .ףסכ לבקל דועו תוניחב ילב הטיסרבינואל סנכיהל

 היה אוה .טרווק ךרד ותוא יתרכהש דחא יתשגפ ,ךרדב יתייהשב .חורבל וליחתה

 .חמשו יתוא האר אוה .אשמ-תוינוכמ DY עסנ אוה .יתכלממה קנבה לש להנמה

 .תיאשח הרטשמ DW הבשי .ףסכ OW היה .תויאשמה ןמ תחאב יתוא בישוה אוה

 .ףנכה לע יתבשי ינא .ונתוא וציצפה ךרדב .הבקסומל ףסכה תא וריבעה םה

 דע יתעסנ ךכ .שיבכהמ ודריש ,קעוצ יתייה םינוריואה תא האור יתייהשכ

 וציצפהו ןיזנב היה אל .ולקלקתה תוינוכמה .םימי 4 ךרעב ונעסנ .קסנלומס

 .ונתוא

 וא ןיסל עוסנל ידכ תבכרל תולעל יתיצר םהמ יתדרפנ קסנלומסב

 תבכרה תא וציצפה םייתניב .ינא ימ תעדל ושקיב תבכרל יתאבשכ .הילוגנומל

 ךפהתה אוה .ןורקה דיל הלפנ הצצפו חותפ ןורק לע יתבכש ינאו .הנחתה תאו

 יתוא האצמ איה השראומ האציש ,יתוחא תא יתשגפ ךרדב .הלעתל יתשלג ינאו

 לא AMX וחירביש םישנא יתחלש .תומוקמ ינימ לכב םינמיס יתראשהש ןוויכ

 קסבולדרבסל עוסנל הצר הלעב .הנתחתהו ילא האב איה .לובגל רבעמ

 יזא .שובלל המ ןיא ילו רק םשש ,יתרמא ינאו .יסור ידוהי היה אוה .ריביסבש

 ריע .ברעמל חרזממ ךרדב תיזכרמ הנחת יהוז ,קילוזיבל יתעגה .ונדרפנ

 תא יתספת ךכירחא .םלש oY יתוא ורקחו יתוא ורצע םש .היסורב תמסרופמ

 דחוש ידיילע .הבקסומב הדיקטרפסמ םיאטרופס הריזחהש ,הנושארה תבכרה

 היה אל לבא .הקיסומו דוביכ םע ונתוא ולביק .טנקשאטל יתעגהו התוא יתספת

 .תשורח-תיבב דובעל יתכלה םש .טנקרמאסל האלה יתעסנ .תושעל המ םש

 איה .תיאמיכ תסדנהמ ,הריעצ היסור םש התיה .דואמ הבוט הרשמ יתלביק

 תכלל ךילע .יליבשב הדובע אל וזש הרמאו ,טושפ יאלמשחב דבוע ינאש התאר

 ליחתהל יאובב לבא ,יתוא לבקל ומיכסה .הטיסרבינואל יתכלה .דומלל
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 ונניאש ,רמא אוה .להנמל יתכלה .םיטנדוטסה תמישרב יתייה אל ,םידומלב
 .לודג ןויריב היה הזה להנמה .ינלופ התאש ינפמ לכ םדוק .ךתוא לבקל םילוכי
 ?התוא איבהל יתלוכי ךיא .ילש המולפידהמ לאניגרואה תא ול איבאש שרד
 .בוט םדא לבא לוג אוהש ,דחא רוספורפ ונשי הפ :יל ורמאש םישנא יתרכה
 -םזיסכראמ דמיל אוה .ןישימ 'פורפ ול וארק .הלאה םירבדה לכ תא ול רפס
 ותוא ןאכו ,ידוהי ינאש םושמ יתוא לבקל וצר אל ןילופבש ,ול יתרמא .םזינינל
 הידנפיטס יתלביק .הטיסרבינואל יתוא ולביקו ןפליט תרחמלו עמש אוה .רבדה
 ילא אב היסנמיגל יתכלהשכ .הסדנה יתיצר הליחת .האופר דומלל יתלחתהו
 ךתוא וחלשי לקלקתי רוטומ הזיא םא ;הסדנהל תכלל ךירצ ךניא :רמאו טראווק
 םא ,אפור וליאו .ךליבשב אל הז .תורצ תושעל רשפא דימת סדנהמל .ריביסל
 ידוהיה .ןילופמ התאש הז ללגבש ודיגי סדנהמכ .ימואל ןוסא הז ןיא ,תמ והשימ

 חרבו טסינומוק היה .ןילופב השיא ריאשה אוה .ינלופ-ידוהי אוה ףא היה הזה

Tyהרקמב המחלמה ירחא יתאצמ ינא :ןפוד אצוי השעמ ,בגא .1922-5 תנשב  

 אל םלועמו ןב ול דלונש עדי אוה .הירטסואב םירוקעה תונחממ דחאב ונב תא

 ילצא בצייתה אוה הרקמב !ותוארל הצור יתייה המידע רמא דימת אוה .ותוא האר

 ,ךלש אבא הפיא יתלאש .1946-7 תנשב היה הז .טראווק :ומש תא רמאו הקידבל

 .היסורב אוה ילוא .םהרבא רמא אוה .אבאל וארק ךיא .אבא ול ןיאש רמא זא

 טסינומוק היהש Sy HX בוט ידוהי היה אוה .ויבא תא יתרכהש ררבתה !ןוכנ

 תא .1945-ב יתרמג םידומילה תא .דואמ ההובג הרשמ לעב םדא היה הז .קודא

 םיטנדוטסה תא םיחלוש ויה םה .םישדוח 3.5 ךשמב יתישע הנושארה הנשה

 םש .ןייוצמ עדוי ינא הקיסיפ .עדוי ינא תיניטאל :יתרמאו יתינפ .תולעת רופחל

 וחלשיש ודחפ םה לבא .םיסרוק 4 רבכ ושע הסדואבש םיטנדוטס הברה ויה

 ונתנ ןושארה סרוקב .שדחמ דומלל וליחתה יזא .תיזחל םיאפורכ הדובעל םתוא

 תוניחבה לכ תא יתישע ,םישדוח העברא יתבשי .אבצל וסייג אלו ראשיהל תושר

 תא יתישע םש ,טנקשאטל ונתוא וריבעה םייתניב .תחא הניחב דוע יל הראשנו

 תא תושעל ךירצ יתייה .דואמ יל ורזע םירוסיפורפה .תאזה הניחבה

 ,הטיסרבינואה להנמ .דואמ הפי ילא וסחייתה .יל רזע דחא לכ .הקיטקארפה

 .עסנש תעב ותריד תוחתפמ תא ידיב ריאשמ היה ,הירגלובב וישכע אוהש

 המוקמב האב ,הטיסרבינואה תא ורגסש ןוויכ .םישדוח 3.5 יתייה טנקרמאסב

 הימדקאל הניחב יתישע ינא .היסורב רתויב הובגה ןפלואכ האופרל הימדקאה

 אל תינוחטבה הניחבה תא לבא ,יתוא ולביק .החלצהב תוניחבה לכב יתדמעו
 .םיטנדוטסה לכמ 2-3 ורבע הניחבה תא .ןילופ PIN ידוהי יתייהש ןויכ ,יתרבע
 האופר יתרמג .ולביק אל ונתואו ולביק ותוא .דחא יוגו ,םידוהי ינש ויה הלא
 וא הקט'צמקב חדינ רפכב דובעל יתוא חולשל וצר .דובעל יתלחתהו ,1945:ב
 ןילופ תלשממ יכ ,תינלופה תורירגשהמ קרבמ יתלביק .סנ הרק .ןילחאסל
 .דיל המולפידה תא לבקל ידכ לועפל יתלחתה .השראול יתוא חולשל הצור

 :רמאו הפי יתוא לביק אוה .תואירבה-ררש ידי-לע יתלבקתנ םיבר םיצמאמ רחא

 .יאלמשחכ יתדבע םג ינא .הידנפיטס ןמזה בור תלביקוונלצא תרמגש הדות דיגת
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 ,הקט'צמקל חלשיהל ךירצ יתייהשכ .יתרבעש המ לכ לע םימי רפסל רשפא
 האפור התיה םש .טנקשאטב הדובעב יתרדתסהו ,יליבשב קסע אל הזש יתטלחה
 .התיבה רשי עסונ ינאש ,הל יתרמא .טימשדלוג ר"ד ,תרדהנ הידוהי ,תישאר
 תאצל ןוישר יתלביק ,יתרדס לכה .סיטרכ יתינק ,בובלל יתעסנ ,השפוח יתחקל
 הסידואל עוסנל ןויער יל סנכנ 1945 רבמצדב 31-בו ,בובלל יתעגה .השפוחל
 לפנו ץראב רודלפמורט םע היה אוה .רקוט םשב אפור היה הלעב ,יתוחא לא
 תא תאשל יתלוכי אל לבא הדובעל יתוא סינכהל וצר םה .!יחילת תנגהב
 .ישארה בוחרב לייטל היה רשפא-יא שש העש ירחא .הסידואב תוימשיטנאה
 הפי טניבאק יל יתחתפ .ןילופל רוזחל יתטלחה .לודג דחפב ויח םידוהיה
 "החירבה,, םע יתרשקתה .הלצינש תחא תוחא יתשגפ .ףסכ הברה יתחוורהו
 .לכה ינממ וחקל .יתוא ודדש ךא ,יתרבע לובגה תא .ןילופ תא בוזעל יתטלחהו
 ילא ונפ םש ,גרובצלאזל יתעגה .לגרב לובגה תא יתרבע .יתוא המיר דחא ידוהי
 לתדבע הילטיאל יתעסנ own .םולשת ילב ןבומכ ,הנחמב אפורכ דובעאש
 .רייתכ יתעסנ .ינלופ ןוכרד oy ץראל יתילע 'ד הילעבו .''טניו'ג,,ב םייתנש
 תושעל דוע יתקפסה .אבצל יתוא וסייג ךכירחא .1948 ראורבפב הצרא יתאב
 וחלשש םוקמל ,אבצב .תצק יתרכז תירבע .ןוסניליב םילוח-תיבב רצק סרוק
 ילש דודגה רבע ךכירחא .עשויייבנב ,תפצב ,םיתיזןיעב יתייה .יתכלה ,יתוא
 .הפיחל

 6 (רורחשה רחאל) וטיגה תמוח
 (גנויירפאב רעד (WI רעיומ-ָאטעג יד

The ghetto wall (after the liberation) 
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 דנברבוה ןועמש ברה

 רבעה ןמ

 ימימ םיבתכ ;דנברבוה ןועמש ברה תאמ - "םשה שודיק,, רפסה ךותמ
 ןמחנ :תכירעב ,השראו וטיגב םולבלגניר ךויכרא לש םיזנגה ךותמ ,האושה
 .שימרק ףסויו לטנמולב

 .(דיסח) גרבצלוה החמש לש ודוסימ ,"רוכז,, תאצוהב

 .1969 / ט'בשת

 ינשמ .םינש עבראו םיעבש ינפל םקוהש ,ראופמ תסנכ תיב היה ריעב,,

Mayןשיה שרדמה-תיב דחא דצמ ,שרדמ יתב ינש ואצמנ תסנכה:תיב לש , 
 .ודיצל תסנכה-תיב תא ונב ןכמירחאלו תסנכה-תיב ינפל תובר םינש הנבנש

 לאנתנ 'ר ופסכב םיקהש ,שדחה שרדמה תיב דמע תסנכה:תיב לש ינשה ורבעמ

 | .1908 תנשב ,יקסוואלסינוב

 ןייטצה שדוקה ןורא .םישנ תרזע ולו ,םיידי בחרו אשינ היה תסנכהיתיב

 ,םייתונמא םיבוטיחב טשוקמ יחרזמה ריקה םג היה ןכ .םירדהנ ץע יפוליגב
 תסנכהיתיבב ויה הרות ירפס רשע-השש .שדוקה ןורא םע וגזמתהו ורזתשנש

 .תיתנמואה םתמרב וטלבש ,םיקיתע השודק ישימשת לש דואמ בר רפסמו

 תולוחה רברפב דמעש ,ץע יונבה ןשיה תסנכה:תיבמ םאצומ םהמ קלח

 רברפב ידוהיה בושיה זכרתה תובר םינש ינפל .ריעה ירוחאמש | ,("יקסאיפ"')

 ,םייחכונה ריעה ירוזיאל םשמ םידוהיה ושרוג רשאכ ,הנש האמ ינפל ,םרב ,הז

 ,הבאלמ ידוהי לצא היה גהנמו .תולוחה רברפב yy יונבה תסנכה:תיב ראשנ

 דע גוהנ היה גהנמ ותוא .הז תסנכ:תיבב החנמ תליפת הנשה שארב ללפתהל

 תפקשנ התיה םידוהילו ,תוימשיטנאה הרבגשכ .המחלמה ינפל םינש שלש

 תסנכה-תיבב ללפתהל תכלל גהנמה קספ - תירצונ הביבסב תואריהל הנכס

 לופיל הטנ תסנכה:תיב .(רידהמה תרעה ,"לטעטש סאד,,) .תולוחה לעש

 .ונמיה רכז לכ ראשנ אל רשא דע ,העמיק:העמיק ויצע תא ובחס םייוגהו

 תיבב .םיפיו םיהובג ,םילודג םהו .ןבא םייונב ויה שרדמה יתב ינש םג

 הברה ויה WA .השימח - WIND ,הרותירפס השש ויה ןשיה שרדמה

 .תואיצמה ירקי ,םינשי םיסופדמ םיבר םירפסו ףסכ לש םירקי השודקיישימשת

mawתרשע הלעש ץופיש .שדחמ תסנכה-תיב ץפוש המחלמה ץורפ ינפל  

 .בוהז םיפלא
 ימוקמה ברל וארק וב יעיבשבו ריעל "םה,, וסנכנ 1939 רבמטפסל יעיברב

 לע ןכו ,שרדמה יתבו תסנכה תיב לש תוחתפמה תא םהל איצמהל ונממ ושרדו

 תא ברה איבה .םהיציפוק תאו םהיניזרג תא תונוטלשל רוסמל םידוהיה לכ

 .םהיציפוקו םהיניזרג םידוהיהו ,תוחתפמה
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 ילב לכ תא םשמ וזזבו שרדמה יתבלו תסנכה:תיבל ונפ ''םה,, DY ותואב
 .תומתוחב שרדמה יתב תא ורגס וז הכאלמ ורמגש רחאל .שדוקה

 ילבמו בל יצימא המכ וזיעה ,םהישדקל הייולתה הנכסב םידוהיה ושח
 ma לש רודזורפב אצמנה אתה לש ותלד וצרפ ,ךכב הכורכה הנכסל בל םיש
 הרותה ירפס לכ תא וליצה ךכו שרדמה תיבל םילבחב ודרי םשמו ,ןשיה שרדמה
 יתב לש םירשכה הרותה ירפס תא .דבלב םילוספה תא וריאשהו ,םירשכה
 .תונולחה ךרד ואיצוה שרדמה תיבו תסנכה

 תיב תא ותיצה "םה,, ,יצחו עשת העשב )15.9.1939( ש''ת maw naw לילב
 ויה ,םכותבש םילוספה הרותה ירפס לע ,םתשולש .שרדמה יתבו תסנכה י

 לע הפירשה תעשב הרמש הרטשמ ישנא לש הלודג תרשרש .שא תלוכאמל
 .םליצהל ולכוי אל םידוהיהש ידכ ,לארשי ישדוק

 .תואיצמה ירקי םירפס לש לודג רצוא ףרשנ ןשיה שרדמה תיבב

 ,268 ,267 'ע - ובוג'זטס

 ידיילע הנש םישימח ינפל םקוה ,הבאלמ תברקבש ובוג'זטסב תסנכהיתיב
 םינפ .יחרזמ ןונגסב יונב תסנכה-תיב .יקסבוקרטויפ WRI קחצי רישעה ןבדנה
 תסנכה:תיבב .םישנל - ןטקהו םירבגל לודגה קלחה :םיינשל קלוחמ תסנכה*תיב
 .שיא תואמ שולשל םוקמ היה

 לודג שרדמ תיב 1930 תנשב הליהקה המיקה ,ידוהיה בושיה לש ולודיג םע

 קשחב ודמלו שרדמה תיבב םירוחב תורשע ובשי םויימוי .תסנכה תיב די לע
 .הליפתה ירחא ברעו רקוב ןאכ ודמל םיתב ילעב סג ,הדמתהבו

 הסחמ יתב - שרדמה תיבו תסנכה:תיב ויה המחלמה לש םינושארה םימיב
 .הכומסה הבאלממ וחרבש ,םיטילפה תואמל םייערא

 ינש תא וכפהו םיטילפה לכ תא םשמ וניפ ,הרייעל וסנכנ "םה,, רשאכ

 ."הזה םויה דע םש םיאצמנ םיסוס תורשע ,תוורואל שדוקה יתב

 אטעג PR רעדניק יירד 6% וטיגב םידלי השולש

Three children in the ghetto 
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Vo WNIT ריאמ 

 טפאשרעה רעשיטעיווַאס ןזא רעשישטייד רעטנוא

 תוריזג YN תונברק עטשרע יד

 טרעהרעד רימ ןבָאה ,גָאטרַאפ 5 קיטיירפ ,1939 רעבמעטפעס 101 םעד
 זענעז ןשטנעמ ,המוהמ א ןרָאװעג זיא טָאטש PX .סָאש ןטשרע םעד
 -טנכעוו רעד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה גָאט םעד .ןסַאג יד ןיא סױרַא
 טימ TANT רעפרעד עקימורַא יד ND םירעיופ לייט ַא .גָאט-קרַאמ רעכעל
 -- טָאטש PX טלמַאזרַאפ טַאהעג ןיוש ךיז רענעגעוו-ןוא-דרעפ ערעייז
 ענעדָאלַאב יד PR דרעפ יד ןענַאפשנייא PTY ןביוהעגנַא ייז ןבָאה
 ןרָאװעג זיא הלהב יד .רעפרעד ערעייז ןיא קעווַא קירוצ ןוא רענעגעוו
 UNT רעדעי .טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה יירעסיש יד Wh ,רעסערג 482
 ביוא .ןרעלעק יד זיא ןפָאלעג זיא'מ .ןטלַאהַאב וצ IM טרָא IX טכוזעג
 .ןכש DY קעווַא זעמ זיא ,זיוה ןיא רעלעק ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 ,ןוז סגרעברעבליז ןענַאטשעג קיײטּפַא רעד ןבענ זיא MD 9 רעגייז א

 ןלַאפעג זיא םיא TD טייוו טשינ .בלעוועג-זיפש א טַאהעג טָאה סָאװ
 ןפָארטעג ,טפַארק רעקרַאטש א טימ ןסירעגפיוא טָאה עכלעוו ,עבמַאב א

 עווַאלמ PR WA זיא רע .טעגרהרעד םיא ןוא ץרַאה px ןגרעברעבליז
 ןשטנעמ ןענעז לאפ םעד ךָאנ .המחלמ רעד ןופ ןברק רעטשרע רעד

 יירעסיש יד ןעוו וליפַא ,סאג PX סױרַא טשינ ןוא ןטיהעגפַא רעמ ןרָאװעג
 סרעלעק יד זיא ןטלַאהַאב ןסעזעג רימ זענעז ױזַא .רעכַאווש ןרַאוועג זיא
 עשטייד יד ONT תבש-יאצומ .טכַאנרַאפ Naw זיב ,גָאט ןצנַאג א קיטיירפ
 ןיא ןפָארטעג TANT ןלענפארש ערעייז .טָאטש יד ןסָאשַאב עירעליטרא

 ONT .ןטַאדלָאס עשיליופ עטעדנגוורַאּפ ךס א ןגעלעג ןענעזיס גוו ,לָאטיּפש

 ןשטנעמ ןעמונעגסיורַא טָאה ייצילַאפ .ןענערב ןביוהעגנַא טָאה לאטיפש
 Mp ןעוועג טשינ רעבָא זיא'ס .רעייפ ONT ןשעל ןלָאז ייז סרעלעק יד ןופ

 רעד ןוא -- ןעוועג vw ןענעז רעשעלרעייפ יד ךיוא .ןשעל םוצ רעסַאוו

 ךיוא UST ,ןעיירעסיש עטשרע יד ךָאנ .טנערבעג רעטייוו טָאה לָאטיּפש

 יד טימ ןעמַאזַאב ,ןרינָאיצקנופ טרעהעגפיוא עיצַאטס עשירטקעלע יד

 .סעיצוטיטסניא עשיטַאטש

 -ילשַאב ןדיי ךס א ןוא טקרַאטשרַאּפ יירעסיש יד ריז טָאה ירפ קיטנוז

 דנייא ןבױהעגנָא טָאה החפשמ רעזדנוא ךיוא .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ ןס

 ןפָאלעגּפָא ןדיי ךס א טימ ןעמַאזוצ ןענעז רימ .עטסקיטיינ סָאד ןקַאּפוצ

 -עירעליטרַא ןעז טנָאקעג זעמ טָאה ןגעוו יד ףיוא .רעטעמָאליק עבעלטע

 יד טימ טפמעקעג INI ןבָאה עכלעוו ,רעטילימ ןשיליופ ןופ ןטייהנייא

 ךָאנ .ץענערג רעד וצ טנעָאנ ןעוועג ךָאד זיא טָאטש רעזדנוא .ןשטייד
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 שיליופ ןעמוקעגנָא WN DMN ןוא טָאטש ןיא זיא ,רעירפ זכאוו רָאּפ ַא טימ

 -עפש ייז ןענעז יאדווַא .סעיציזָאּפ-ץענערג יד ןקרַאטשרַאפ וצ ,רעטילימ

 DX רעוואר א טריפעג JNM ןעגנַאגעג PA PR .ןטָארטעגּפָא רעט

 וצ טַאטשרַאװו א טַאהעג TANT רימ .ןכַאז טימ עזילַאװ א OX ףיוא

 TTX OX PX םעינ א MT PD ןעמונעג YR באה .ןרעוואר ןטכירַאפ

 PR ,ערעדנַא רַאפ ןצונ Tp ןעגנערב טשינ לָאז רע ,טכַאמעג טכערוצ

 .ןעמענקעווַא רימ ןופ םיא ןלעוו ןטַָאדלַאס wh לַאפ

 ןעמוקעגנָא םולשב NX קסנערש Mp ןעגנַאגעג עלַא רימ ןענעז ױזַא
 ןענעז ,עװָאגעשטס ןייק טרעקרַאפ PT ןבָאה סָאװ ןדיי יד ןגעקַאד .ןיהַא
 .טעגרהעגסיוא ןעמעלַא ןוא ןענַאלּפָארע עשישטייד ןעמוקעגנָא געוו ןפיוא
 ,עװַאלמ PK גנולדנַאהכוב רעסיורג רעד ןופ ,ָאלגעצ ןלַאפעג זיא טלָאמעד

 רע לייוו ,יונעג ךיא קנעדעג ןַאלגעצ .ערעדנַא ליפ ןוא ןוז ַא סרעייז
 טָאה רעטילּפש עבמָאב א .טלעג טימ עקזילַאװ א טַאהעג ךיז טימ טָאה

 ןענופעג ןוא עקזילַאװ ןייז טכַאמעגפיוא ןשטנעמ ןבָאה ,טעגרהרעד םיא
 .טדערעג ךס א ןופרעד ןעמ טָאה רעטעפש .טלעג ךס ַא

 .טנערב עוואלמ יוו ,קסנערש ןופ ןעזעג רימ ןבָאה טכַאנרַאפ קיטנוז

 קסנערש זיא .רעטעמַאליק 25 א עוואלמ ןופ טייוו ןעוועג זיא קסנערש

 ןענעז ,רופיכ-םוי ךָאנ סנרָאמוצ .ןכָאװ 2 ךרע ןַא טבעלעג רימ ןבָאה

 טשינ TINT רימ .סופוצ ,ךיז טייטשרַאפ ,עוואלמ ןייק ןעגנַאגעג קירוצ רימ

 TORN םעד ןעזעג ןעמ UXT סאג רעוועשרַאוו TD .טָאטש יד טנַאקרעד

 זענעז קרַאמ ןטייז עדייב ןופ רעזייה עלַא לייוו ,טָאטש רעד םורא סָאװ
 .סעלַאה יד םורַא TOMA יד ןיא רעזייה YOR ךיוא יוו ,טנערברַאפ ןעוועג
 ןבילבעג זיא רעטסיולק רעד רָאנ ,סיורג ןעוועג זיא טָאטש ןופ ןברוח רעד

 .ץנַאג ןבילבעג ןענעז םישרדמ-יתב ןוא ליש יד ךיוא .טקידעשַאבמוא
 רעגנוה רעד ,ּפָאק ןרעביא ךאד א IN ןבילברַאפ ןענעז ןשטנעמ ךס ַא

 ,טנדרַארַאפ ןבָאה ןשטייד יד .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא
 רָאנ יוו .ןעמָארק עסיוועג PX זייפש ןעמוקַאב לָאז גנורעקלעפַאב יד זַא

 ,ןסע סעּפע ןעמוקַאב וצ ידכ ייר רעד ןיא ןייטש דיי ַא ןעזרעד ןבָאה ייז
 .טרָאד ןופ ןפרָאװעגסױרַא דיי םעד ןקאלָאּפ יד ןוא Wort יד ןבָאה
 ןיא ךיז ןלעטש וצ רעטכעט ערעייז טקישעג ןדיי יד ןבָאה טלָאמעד ןופ

 .ייר רעד

 ןדיי עלַא :ןלעפַאב טימ ןשיפַא ןזיוואב ךיז ןבָאה ,געט עכעלטע רָאנ

 200 ןלעטשוצ ףרַאד הליהק עשידיי יד לייוו ,ןרירטסיגער ךיז ןלָאז

 טנדרַאעגנייא ןבָאה ייז עכלעוו ,סעמרַאזאק עשישטייד יד ןיא רעטעברַא
 ,סַאג עצנַאג יד .עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא px לוש-סלדנַאה רעד ןיא

 טלדנַאוורַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,ןטלאטשנַא-לוש יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס גוו

 ןלעטשוצ ןלָאז ןדיי זַא ,לעפַאב א ONIN זיא רעטעפש .סעמרַאזַאק ןיא

 זדיי זַא ,לעפַאב ַא ךאנרעד .תוברוח יד ןעמַארוצּפָא ףיוא רעטעברַא
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 הליהק יד טָאה גָאט ןדעי .קרַאמ םעד ןוא ןסַאג יד ןכַאמ ןייר ןלָאז
 Wy טלייטרַאפ ייז ןבָאה ןשטייד יד ןוא עכעלטנגוי 200 ןלעטשוצ טזומעג
 .ןעזנייא PR ןשינעפרעדַאב ערעייז טיול ,טָאטש PK ןטעברַא ענעדיישרַאפ
 לָאמנײא) ןסובָאטױא ףיוא טצעזעגפיורַא MT ןבָאה 200 יד ןופ לייט א

PR PAX Paייז ןשיווצ ןעוועג ) PKRטקישעג  TORN PRזכוזוצפיוא  
 רעטילימ עשיליופ סָאד עכלעוו PK ןסירעגפיוא טשינ ןבָאה ןכָאװ ,סענימ
 -עגפיוא ןעמ UNM ץלַא ONT .ןטערטפא רעייז תעב ןזָאלעגרעביא טָאה

TIN?טריפעג קעװַא ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא  PRנו ,סעמראזאק יד  
 ץלאה ןקַאה ,ןלאטש יד ןקינײר ןיא ןענַאטשַאב זיא טרָאד טעברַא יד
 -אק יד TD קידנעײגסױרַא ,טכַאנרַאפ .ןטעברַא ערעווש ערעדנַא ןוא
 .רעמ טשינ -- טיורב ַא רעטעברַא ןדעי ןבעג ןשטייד יד ןגעלפ ,סעמרַאז

 ךיא ביוא ,ןעוועג זיא הפוקת רענעי PR הליהק רעד ןופ שאר רעד
 -רסומ ךיז טָאה רע .בר רעוואלמ ןופ שמש רעד ,תועט ןייק טשינ באה

 -גאט ןקיש סאד .הרות-ירפס עכעלטע ןענעבנגסיורַא םייב ןעוועג שפנ
 .טייצ עגנאל א ןטלַאהעגנָא UXT ,טעברַא ףיוא עכעלטנגוי 200 ךעלגעט

 ןייג וצ טביולרעד טשינ זיא ןדיי זַא ,לעפַאב א סױרַא זיא גנילצולפ

 רעדָא טַאדלָאס רעשטייד א ןעוו .סאג ןטימ ןיא רָאנ ,ןרַאוטָארט יד ףיוא
 סָאד DX רַאפ ןעמענּפָארַא דיי רעד זומ ,ייברַאפ טייג שטייד רעליוויצ א

 עֶטַאל עלעג יד ןגָארט ןזומ ןדיי זַא ,לעפאב םעד רַאפ טייצ xX .לטיה

 ַא ןגָארט זומ דיי רעדעי זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ןעוועג זיא ,דוד-ןגמ ןטימ
 -טסיגעררַאפ ןעוועג זיא'ר AM םעד טיול ,שובלמ ןייז ףיוא רעמונ

 ןבָאה ןשטייד זַא ORD ןעוועג ןענעז סע .הליהק רעד ןופ pa ןיא טריר
 רעסיוא) .סאג PR ןזיװַאב PT ןבאה ייז ןעוו ,טעברַא וצ ןדיי טפאכעג

 ןעוו .(גאט ןדעי טלעטשעגוצ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,רעטעברַא 200 יד
 -רעסָאלש עניימ ךיז טימ ןעמונעג ךיא באה ,סַאג ןיא ןייגסיורַא געלפ ךיא
 -- ןטעברַא ייג'כ IX ,ךָאד טעז רע זַא ,שטייד םעד ןגָאז וצ ידכ ,םילכ
 ןבָאה ןשטייד יד .טנעה ערעייז ןופ טײרדעגסױרַא Pr םורַא יוזא ןוא

PXטיילכַאפ ןייק לעיצעפס טכוזעג טשינ טייצ רענעי . 
 רע ,טגנַאלרַאפ PR בר םוצ ןעמוקעג ןשטייד ןענעז גָאט ןסיוועג ַא

 ןופ ןוא ליש רעד ןופ ,שרדמ"תיב ןטלַא ןופ ןעלסילש יד ןבעג ייז לָאז

 ,ןטייווצ ןבענ סנייא ןענַאטשעג ןענעז םינינב יירד יד .שרדמ-תיב םעיינ
PRעיסימָאק עצנַאג א ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס .ייר ןייא  TDָאּפַאטסעג  

 ךרוד ןלָאמעגסױא שירעלטסניק ןעוועג זיא עכלעוו ,ליש יד ןקוקוצנָא
 טייקנייש יד טרעדנּוװַאב טייצ עגנַאל א ןבָאה ייז .סרעלַאמ רעקצָאלּפ

 רעדָא ןעמוקנעמַאזוצ .קעװַא ןוא ןעלסילש יד ןעמונעג ,ליש רעד ןופ
 דלַאב זא ,טליפעג TANT ןדיי .טנאקעג טשינ רעמ ןדיי ןבָאה ןענוואד
 רעד ,סיוא טזייו .ןייז אמטמ יז ןוא ליש ןיא PAX ןשטייד יד ןלעוו

 טעבנגעגניירַא ךיז טרָאד ,ליש רעד וצ לסילש ַא ךָאנ טַאהעג טָאה שמש



 טלעטשעגנייא טאה רע .הרות-ירפס עלַא ןורא ןופ ןעמונעג סױרַא ןוא
 TAX PR טקוקעגניירא ןבָאה ןשטייד יד יצ קידנסיוו טשינ ,ןבעל ןייז

 זענעז הרות-ירפס לפיוו ןבירשרַאפ PR טלייצעגפַא רשפא PR שדוק
 .טדערעג ןופרעד ןבָאה טָאטש ןופ ןדיי עלַא .ןעוועג ןטרָאד

 גנילצולּפ טָאה ,סטכַאנוצ-קיטיירפ א ,טקַאפ םעד ךָאנ XN ייווצ ַא

 םעיינ ןופ ןוא ליש רעד ןופ ,שרדמ"תיב ןטלַא ןופ רעייפ א טצעזעגסיורַא

 עקימורַא יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ,ןפָאלעגמורַא ןענעז ןשטייד יד .שרדמ-תיב

 ןשעל וצ ידכ טשינ ,סרעמע טיירג ןטלַאה ןסייהעג ייז ןוא ןדיי רעזייה
ONTקידתונכש ַא טעוו םיוק רָאנ ,הליפת-יתב עקידנענערב יד ןופ רעייפ  

 ןבָאה ,תבש ,סנגרָאמוצ .ןשעל סאד ןדיי יד ןלָאז ,ןענערב ןעגנַאפנָא זיוה

 ,ןגָאז ןלאז ייז טגנאלראפ TX ORI PK ןדיי עכעלטע טּפַאכעג טייל- ,ס.ס

 ?TT יד ןבאה .םישרדמ-יתב יד ןדנוצעגרעטנוא ייז ןבָאה סָאװ רַאפ

 רָאנ, :טגערפעג ייז ןבָאה .ןאטעג טשינ סאד ןבָאה ייז זַא ,טרעפטנעעג

 יז TX ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןדיי יד רעבָא "?ןאטעג ONT טָאה ןעד רעוו

 ןעמוקעגּפָא VT ןענעז — ןאטעג סאד TANT ןשטייד IX ,ןגָאז טשינ ןרָאט

 .פעלק ןוא קערש טימ רָאנ

 .טָאטש ןיא TT ןופ עגַאל יד ןרָאװעג רערעווש זיא לָאמַא סָאװ

 TX ןלעפַאב עיינ ןעניישרעד טשינ ןלָאז'ס סָאװ ,גָאט א Tyra טשינ

 ,טעברַא רעד וצ טּפַאכעג ךימ ןבאה ןשטייד יד .ןדיי ןגעק ןצעזעג

 -רַאה יירד טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז'ס IN ,סעמרַאזַאק יד וצ טקישעג

TORIןוא  Xטָאה רע .ןעגנַאגעגמורַא ייז ןבענ זיא סקיב & טימ טַאדלָאס  

 ,אטשינ זיא עטסטלע ענייז ןופ רענייק IN ,ןעזעג ןוא טקוקעגמורַא ךיז

 ךיא באה ?ןיב PR ןַאמכַאפ א IND סאוו ,טגערפעג ךימ רע טָאה

 טעוו ןרעלטיה ייב IN ,רימ וצ רע טגָאז ."רעקינאכעמ א, טרעפטנעעג

 ,ןענַאד PD ןפױלטנַא ןוא סיפ יד ןעמענ לָאז ךיא ,ןדיי יד ןייז טוג טשינ

 זיא רע AYN ןוא טגָאזעג ONT טָאה רע סָאװרַאפ .ןָאק ךיא לענש יוו

 עכעלטע ןעמונעג סױרַא טָאה רע .םויה דע טשינ ךיא סייוו -- ןעוועג

 ,ןעמענ ייז לָאז ךיא דרע רעד ףיוא רימ ןבענ ייז ןפרָאװעג ,ןטערַאגיס

 .ןרעטייוורעד ךיז טעוו רע ןעוו

 \ענערג רעשיסור רעד IN ןפיול רימ

 וצ קעווַא ןענעז רענעי ןוא רעד זא טרעהעג ןעמ טָאה גָאט ןדעי
 זיימ רימ וצ טגָאז ,ןגרָאמירפ םענייש א PR .ץענערג רעשיסור רעד

 :ל"ז הירא רעדורב רערעטלע

 טנידרַאפ ןעמ ,ןאט IW סאוו טשינ רימ ןבָאה בוטש PK ,ךָאד טסעז —
 .ןפיולטנַא עלַא זַא ,ךָאד ןעעז רימ ןוא ןרעטלע יד טסַאל וצ זיא'מ ,טשינ

 רעבירַא רימ ןענעז ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא ךיוא זיא בוטש רעזדנוא
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 .סַאג רעוועשרַאוו רעד PR רעצירק-הבצמ ַא ,ןעלקניפראג וצ ןעניווו
 .טניווועג עלַא רימ ןבָאה ןטרָאד ןוא רדח א ןבעגעגּפָא זדנוא טָאה רע
 ןבָאה יירד עלַא רימ .ןפױלטנַא טלָאװעג WK טָאה לקניפראג לדנעמ
 יירד-ייוצ PKR .ץענערג רעשיסור רעד וצ ןפיול רימ זא ,טדערעגּפָא
 טנַאקעג טָאה'מ OST ,ןטייקיניילק טקַאפעגנייא רימ ןבָאה רעטעפש געט
 ןענעז רימ .ץענערג רעשיסור רעד וצ ןפָאלעג ןוא ןעמענטימ pr טימ
 סע ךיז טדער טנייח) .טָאטש-ץענערג יד ,ָאקנעלָארטסָא ןייק ןעמוקעגנָא
 ךיז ןָאק שטנעמ ןייק רעבָא ,'ןפָאלעג זיא ,yn טושפ TK טאלג יוזא
 ןענעז רימ רָאנ יוו .(ןפיול אזא ןופ עידעגַארט יד ןלעטשרַאּפ טשינ
 -עג ,ןטסָאּפ-ץענערג רעשישטייד א ןזיװַאב ךיז VST ,ןיהא ןעמוקעגנָא
 .טַאהעג ןבָאה רימ OND YOR זדנוא ייב ןעמונעגוצ NK עיזיווער א טכַאמ
 זוא טנגעג יד טנעקעג טשינ TANT רימ .טכאנ ןרָאװעג זיא ןשיווצניא
 סרעלגומש ןעוועג ןענעז ץענערג רעד PA רעבָא .טעשזדנַאלבעג ךיוא
 ףיוא ןשטנעמ טלגומשעג עבטמ עטוג א רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןקאלַאּפ
 א טַאהעג UXT יוג רעד IX ,סיוא טזייוו .עירָאטירעט רעשיסור רעד
 IX ,טכַאמעגּפָא ייז טימ ןוא ךאוו-ץענערג רעשטייד רעד טימ טקַאטנָאק
 עקַאט .העידי ַא ןבעג ייז רע טעוו ,ןדיי עיטרַאּפ א ןעמוקנָא טעוו'ס
 רעוואלמ Jo א וו ,זוה זיא םיא Ww ןיירא גנילצולפ ןענעז טכָאנייב
 -סיורא ,ךַאװ:ץענערג עשטייד יד ,טלמַאזרַאפ טַאהעג זיוש ךיז ןבָאה
 רימ סאוו טייקיניילק עדעי טרידיווער ,ןטעב יד ןופ זדנוא טפעלשעג
 יז ,ןַאמ 20 א רשפא ןעוועג טרָאד ןענעז רימ .טַאהעג ךיז טימ ןבָאה
 ךָאנ זעוועג זיא טייצ יד .ןָאטעג טשינרָאג ןוא ןעמונעגוצ ץלַא ןבָאה
 ,םעד ךאנ דלַאב .ןסור ןוא ןשטייד יד ןשיווצ WAS ןופ גנולייטרַאפ רעד

 TON ,ץענערג רעד וצ שממ ןעגנַאגעגוצ רימ ןענעז ,ןגרַאמירפ ןטייווצ א
 זדנוא רע טעוו טכַאנרַאפ IX ,טגָאזעג טָאה רע .בוטש PX קאלָאּפ ַא וצ
 זעזרעד ךיז טָאה גנילצולּפ .ןעשעג עקאט זיא ױזַא NK .געוו םעד ןזייוו
 -עגניירא ,טּפַאכעג YON TINK TANT ייז .ןסקיב טימ ןטסָאּפ רעשיסור א
 ךיוא ןענעז עפורג רעזדנוא ןיא .טייז רעייז ףיוא עלָאדָאטס א ןיא טריפ

 .קסנערש TD PX ןדיי רעוואקַאמ WK ANI ,רעוואלמ ANI טשינ ןעוועג
 ץענערג רעד וצ קירוצ טריפעגוצ זדנוא ןסור יד ןבָאה ירפ רעד ןיא
 טגָאזעג טָאה לקניפרַאג לדנעמ .ןשטייד יד וצ ןייג קירוצ ןליופאב ןוא

 -פיוא טָאה סור רעד .טיוט ןרעכיז ַא ףיוא זדנוא ןקיש MT IX ,ןסור יד

 רע רעבָא ,ּפַאלק א ןעגנַאלרעד mx טלָאװעג PK סקיב ןייז ןביוהעג
 -טייד רעד ףיוא רעבירַא PND ןוא -- ןטימעגסיוא ּפַאלק םעד טָאה
 .טייז רעש

 זעוועג ןענעז רימ ןכלעוו ייב ,קאלָאּפ םעד וצ ןיירַא רעדיוו רימ ןענעז
 TIX" ,הרושב עטכעלש ַא טגַאזעגנא TINK טָאה רע .טכַאנ עטצעל יד

 זראוועג TINK זיא .ןדיי עכעלטע ןסָאשרעד דלאוו PR ןבָאה ןשטייד
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 טימ קיטסארפ ,טלַאק ןעוועג ןיוש ךיוא זיא'ס -- ןצרַאה ןפיוא רעטיב

 ND גייטש ַא PR PAR ןענעז לקניפראג ןוא ל"ז רעדורב ןיימ .יינש

 -ארבעצ PR עקירעגנוה ,עדימ ןפָאלש טגיילעג ןטרָאד ךיז ןוא רעניה

 זיילא PR .ןסע וצ סָאװ טַאהעג טשינ געט ייווצ ןיוש ןבָאה רימ .ענעכ

 px טָאה הנבל יד ;ןפָאלשנײא טנָאקעג טשינ קערש סיורג ןופ בָאה

 זעיירפ ןפיוא ןענַאטשעג זיא זיוה סרעיופ םעד .טניישעג טכַאנ רעד

 בָאה .טלַאק קרַאטש ןעוועג זיא'ס ,טעוועשובעג טָאה טניוו רעד .דלעפ

PRןלָאז סנקלָאװ יד זַא ,טרַאװ ןוא טנַאװ א וצ טלעטשעגוצ ךיז  

 זביוהעגנא טנוה א טָאה גנילצולּפ ;הנבל רעד ןופ ןייש יד ןלעטשרַאפ

 א ןכאמ ,ןעניפעג אד זדנוא טעוו PX AAD רעד סיורַא טמוק ON .ןליב

 עקַאט ןבָאה סנקלָאװ יד .ןענעגרהסיוא ןעמעלַא טעוו'מ ןוא םערַאיל
 my עלַא טקעוועג DK גייטש-רעניה םוצ וצ ךיא pa ,הנבל יד טקעדַאב
 ,רימ טגָאז ץרַאה זיימ, :טגָאזעג DK ןטעבעג ייז בָאה PR .ןייטשפיוא
 ,ןעוועטַאר ךיז רימָאל ,ןפיול רימָאל ,טכַאנ עטצעל רעזדנוא זיא סָאד זַא
 ."הנכס רעסיורג ןיא זיא ןבעל רעזדנוא

 טימ טישראפ ,רעדלעפ ענעריורפרַאפ ךרוד ןייג ןביוהעגנָא ןבָאה רימ
 TX ןעגנַאגעג WW ןענעז .רעבירג עטרעקאעצ יד טקרעמַאב טשינ ,יינש

 סאד DYN ןוא זדנוא ןזָאלרַאפ תוחוכ יד זא ,טליפעג ןבָאה רימ .ןלַאפעג

 רימ ןרעה טייצ וצ vey ןופ .לענש ױזַא ןכיירגרעד טשינ ףרָאד עטייווצ
 -טנגוועג-טשינ ןקערשוצּפָא ידכ ,ךַאווזץענערג רעשיסור רעד ןופ ןסָאש
 רימ .חטש ןפיוא ןטעקַאר-טכיל ןפרַאוו רעדָא ,רעלגנירדניירַא ענעש

TANTטמוק םוצולפ .עלָאדָאטס א ןבעל טצעזעגקעווא ךיז  Isרעסיורג ַא , 
 .יירעליבעג א טימ TINK OND קעװַא ךיז טלעטש ןוא טנוה רעצראווש
 -- טַאהעג טשינרַאג רעבָא ,ןליטשנייא טנוה םעד טלָאװעג ןבָאה רימ
 טלַאטשעג א טקרעמַאב ןבָאה רימ .ןליב ףיוא טשינ טרעה טנוה רעד ןוא
 ץיפש א טימ לטיה שיסור ַא ןיוש טעז ןעמ .זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד
 ,ןזיוועג ךיז טָאה טלאטשעג סאד רעטנענ סָאװ רעבָא .סקיב יד ךיוא ןוא
 רָאנ טָאה סָאװ ,רעיופ רעשיליופ א זיא ONT זַא ,ןרָאװעג רערָאלק זיא
 .סקיב ַא ןזיוועגסיוא ךיז סע טָאה זדנוא רָאנ ,ןקעטש & PT טימ טאהעג
 .רענייז ןעוועג זיא טנוה רעד ךיוא ,רעיופ םעד טרעהעג טָאה עלָאדָאטס יד

Inזיא רע  Mwטנעָאנ ןעוועג  PRןעזעג  IXןענעז רימ  VWןייק  
 -סיוא ןבָאה רימ .ָאד ןעוט רימ סָאװ ,טגערפעג רע טָאה ,רעכערברַאפ
 ,גנאלראפ PR TA רעזדנוא טלייצרעד םיא PX ןייוועג א PX ןכָארבעג
 סָאװ YON TOW ייז ןוא ןשטייד יד PD ענעפַאלטנַא ןדיי ןענעז רימ זַא
 ןטעבעגניירַא זדנוא טָאה AAD רעד .ץענערג רעד םורא ךיז ןעיירד
 ןטלַאהַאב ןביולרעד רעסעב TINK לָאז רע ,טגָאזעג רימ ןבָאה .בוטש זיא
 ריא , :רע טגָאז .ןפיול רעטייוו רימ ןלעוו MD ץנַאג ןוא ,ייה ןיא ךיז
 טמוק לייוורעד ,רעטצניפ זיא'ס ןעוו טשינ ןכוז ןסור יד ,ןריורפרַאפ טנעז
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 רעטעפש ,ייט זָאלג א טימ ןעמערַאוורעד ךייא טעוו WK ,רימ וצ ןײרַא
 ."רעייש PR ןטלַאהַאב ךייא PR לעוו

ANןענעז רימ .ןעוועג עקַאט זיא  POXוצ  DKנורטעג ,בוטש ןיא - 
 .ןעורּפָא ךיז ןלָאז רימ ,יורטש טגיילעגקעווַא רע ONT ךיק PK .ייט ןעק

 NIX ךָאנ PT טניפעג סע IN ,המשנ רעד ףיוא טוג ןרָאוועג זיא זדנוא

 -עג זיא'ס ןעוו ןוא ,ןפאלשעגנייא ןענעז עלַא .שטנעמ רעקיצרַאהמערַאב
 ךיז ןבָאה רימ .טקעוועגפיוא TINK טסירק רעד טָאה ,טייצ יד ןעמוק
 רעביא זדנוא טזָאל רע .טקעדרַאפ TINK טָאה רע ןוא ייה ןיא טגיילעג

NKרעטעפש ןעמוק טעוו רע זַא ,טגָאז  PKןעגנוזייוונָא ערעטייוו ןבעג , 
DMNןעמוקעג רע זיא ירפרעדניא רעגייז א טכַא , PRטגערפעג םיא באה  

 טַאהעג ךיא באה ןטראד ,עװָאדַאינש ןייק ןענַאד ןופ ןעמ טייג ױזַא יוו
 -געוו ַא ןזיוועג זדנוא טָאה רע .ןיהַא ןייג טלָאװעג ןבָאה רימ NK ןיזוק א

 .ןעמוקעג DX וצ זיא רעטנַאקַאב א רענייז ןכלעוו ףיוא ,יינש PK ןמיס
 - .עווַאדַאינש ןייק ןעמוקנָא רימ Dyn ,ןמיס םעד טימ ןעייג רימ ביוא

 Oxo“ עשיסור ךיז ןעיירד ןעזעג רימ ןבאה ,רעייש ןופ קידנקוקסיורַא
 .טיוה יד טרעטיצעג ONT זדנוא ףיוא PK -- ךַאוו-ץענערג רעד זופ ןטַאד

 ,סױרַא PR PA רעטשרע רעד .ןעגנַאגעגסױרַא זייווקיצנייא ןענעז רימ

K PXךָאנ ןוא רעדורב ןיימ רעטעפש טונימ 10  PRםורַא טונימ 10 א , 
 טקינייארַאפ רעדיוו ךיז רימ ןבָאה רעטעפש .סױרַא לקניפרַאג WK זיא

 יב .ןיזוק ןיימ וצ עוואדַאינש TP ןעמַאזוצ ןעמוקעגנַא טכַאנרַאפ ןוא

 רימ זענעז טרָאד PD PR טייצ ךָאװ א טעמכ ןעוועג רימ ןענעז םיא
 -ריע רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא עכלעוו ,קָאטסילַאיב mp ןרָאפעג

 YON .ענַאז-עיצַאפוקַא רעשטייד רעד ןופ םיטילפ עלַא יד AND טלקמ
 XK ןעוועג זיא'ס רָאנ ּוװ .ןדיי ענעפָאלטנַא טימ לופ ןעוועג ןענעז ןלוש
 ןשטנעמ PR ,רעטניוו ןעוועג זיא'ס .םיטילפ ןעוועג ןענעז טרָאד ,טרָא יירפ

 זעוועג טשינ Tw זיא סעגָאלדָאּפ יד ףיוא וליפַא .טרעגנוהעג ךיוא ןבָאה

Tpטרא . 

 עדיל PN WN קָאטסילַאיב ןיא

PXטסעומשעג ןעמ טָאה קָאטסילַאיב , IXינַאגרָא עשיטסינויצ עלַא - 

 זוא yor" ay טרעהעג טלָאמעד טָאה ענליוו לייוו ,יירפ ןטעברַא סעיצַאז

 עטשרע יד .לארשייץרא ןייק ןרָאפ וצ געוו ַא ןַארַאפ זיא ןטרָאד ןופ

 Ww טנעָאנ ,עדיל ןעוועג זיא ,ןפיול טנָאקעג ןבָאה ןשטנעמ Mm עיצַאטס

 -ַאגרֶא עמייהעג ןַארַאפ ןענעז ,טסעומשעג wn טָאה ,עדיל pr .ענליוו

 ןרָאפ WY ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ענליוו ןייק רעבירַא ןריפ סָאװ ,סעיצַאזינ

 -- טָאטש ןיא .עדיל ןיא ןעמוקעגנָא ןעמ זיא גָאט םענייש א ןיא .עדיל ןייק

 -תיב ןשירעדיינש ןיא טריטרַאווקנייא ךיז ןבָאה רימ .דליב עבלעז סָאד
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 -יורג א ןעוועג זיא טנגעג רענעי ןיא 1940 רָאי PK רעטניוו רעד .שרדמ

ONTךס א .טסַארפ דַארג 40 רעביא ,רעטלַאק  NDןעמ טָאה םיטילפ יד  

 סרעלגומש יד ןבָאה ייז ןופ לייט א ,סיפ ענעריורפעגפַא טימ טכַארבעג

 זעמונעגוצ ןוא ץענערג יד ןריפכרודַא םייב ,ןגעוו יד ףיוא טעגרהעג
 -ונעג רעירפ ,טראנעגפַא רָאג ןעמ טָאה לייט ַא .סטוג-ןוא-בָאה רעייז

 ךיז טָאה עגַאל יד .ןסור יד וצ ךיילג טריפעג NX טלעג ייז ייב ןעמ
 -עממוא ןבָאה טסערפ עקרַאטש יד ךיוא .תוביס עלַא יד בילוצ טרעגרערַאפ
 סָאװ ,ןלַאפ וליפַא ןעוועג .חטש ןשטייד ןופ ןפיולטנַא ONT טכַאמעג ךעלג

 ןייג וצ ןַאלּפ רעזדנוא .טיוט ףיוא ןרָאװעג ןריורפרַאפ ןענעז ןשטנעמ

 זיב ןטרַאוװצּפָא ןסילשַאב רימ PK ןרָאװעג טשינוצ זיא ענליוו ןייק
 .טייצ"חספ

 ןכוז זביוהעגנא רימ ןבָאה ,ןסע ןוא ןבעל ךָאד ןעמ זומ לייוורעד

 זיא'ס IX ,ןענופעגסיוא ןבאה רימ .ןריטסיזקע אד ןָאק ןעמ סָאװ זופ

 ןוא ןפיוק MD INP ןעמ ּוװ ,טרָא ןַא ,"קָאשטלָאט , א עדיל PR ןַארַאפ
 םעד ןופ רעזייפש-טפיוה רעד זעוועג זיא "קָאשטלָאט , רעד טָא .ןפיוקרַאפ
 -דנייטשדניצ לקעז א םעניימ PR טיינעגנייא טַאהעג ANT ךיא .םיטילפ בור
 ןעמונעג סאד באה ךיא ,הרוחס you ןעוועג סָאד זיא עדיל PR .ךעל
 רעטייו ןוא -- ןכַאז ערעדנַא טפיוקעג טלעג םעד INS PX ןפיוקרַאפ
 טייצ רעד טימ .טרעטשעג טשינ ךָאנ TO יד ןבָאה טלָאמעד .טפיוקרַאפ

Paיינ ,סעקנישַאמ-דניצ ןטרָאד טפיוקעג ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפעג ךיא - 

 ,עדיל ןיא טגנערבעג .ג"דא ןסָאריּפַאּפ וצ ריּפַאּפןדייז ,ןירַאכַאס ,ןעלדָאנ
 וצ טכעלגעמרעד זדנוא טאה לדנַאה רעד .טנידרַאפ טוג ןוא טפיוקרַאפ

 -טלַאט, ןימ XIX TTI זיא קָאטסילַאיב ןיא ךיוא .טכעלש טשינ ןבעל

 ןייק קָאטסילַאיב ןופ הרוחס ןריפרעביא סָאד זא ,ךעלדנעטשרַאפ ."קָאש
 סעיזיווער טכַאמעג ןבָאה Ton יד לייוו ,ןרַאפעג ןטלַאהטנַא טָאה עדיל

ANNןדיי טײהרעמ יד זַא ,טקַאפ א רעבָא טביילב סע .ןענַאב יד - 
 סָאװ ,טײל-טפעשעג עסיורג יד ךיוא .טבעלעג ןופרעד ןבָאה םיטילּפ
 ,תורוחס ערעייז ןריקסיפנָאק ןלעוו ןסור יד זא ,קערש ןיא טבעלעג ןבָאה
 ,טפיוקרַאפ ךעלסיב וצ ייז ןבָאה

 mo םיטילּפ עלַא זַא ,ןדלאמעג ןסור יד ןבָאה ,טייצרעמוז ,רעטעּפש
 -עיוואס זרעוו ןליוו רעדָא ,ןליופ זייק קירוצ ןליוו ייז יצ ,ןרירטסיגער ךיז
 םוצ קירוצ .ןרידיצעד וצ ןינע רערעווש ַא ןעוועג זיא ONT .רעגריב עשיט
 רעשיסור א ןרעװ ;טלָאװעג טשינ רענייק ,ךעלדנעטשרַאּפ ,טָאה שטייד
 -ריב עשיסור זרעוו רימ ביוא לייוו ,טבערטשעג טשינ רענייק טָאה רעגריב
 ןוא .דנאלסור זיא ןביילב וצ טפשמרַאפ ןענעז רימ זַא ,סע טסייה ,רעג
 ןעמ IX ,ןסָאלשַאב בור רעד טָאה .טלָאװעג טשינ יאדווַא ןעמ טָאה סאד
 רימ ןלעװ ,ןרָאפ םוצ ןעמוק טעוו'ס IX ןוא ,םייה ַא קירוצ ND לָאז
 ,טכער-ליזַא TINK טיג !טשינ ןרָאפ רימ IX ,ןגָאז ןוא ןלעטשנגעק ריז
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 רעכלעוו ,שטנעמ א זַא ,טקנופ א ןַארַאפ זיא עיצוטיטסנָאק רעייז ןיא לייוו
 זיא טכער-ליזַא OX טמוק ,שיטילָאּפ רעדָא לַאנָאיצַאנ טפדורעג טרעוו
 ייז ןבָאה ,.ד.װק.נ רעד וצ קעווא ןענעז רימ זא .דנַאלסור-טעיװָאס
 ןיא ףַארגַארַאּפ א ןַארַאפ עקַאט זיא זדנוא ייב, .טכַאלעגסיוא זדנוא
 .רעפטנע ןראלק ַא רימ ןרעדָאפ לייורעד רעבָא ,עיצוטיטסנָאק רעד
 טשינ ײז טימ טעוו'מ IX ,ןעזעגנייא ןבָאה רימ ."רעהַא רעדָא ןיהא
 ןרָאפ IY קירוצ ןרירטסיגער וצ ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןעמוקכרודַא
 קעװַא רימ Dyn yn וצ טקישעג קירוצ ןטלַאה טעוו'ס TN .ןליופ ןייק
 -אפ ערעזדנוא ןטייב רָאג רשפא ,דנַאלסור ןיא טָאטש רעטייווצ א זיא
 .ןעמענ-עילימ

 טכאנייב 12 רימ ןרעה ,עיצַארטסיגער רעזדנוא ךָאנ ןכָאװ 3-44 א
 סקיב א טימ .ד.וו.ק.נ א זדנוא ראפ טייטש ,ןענעפע רימ .ריט PR ןּפַאלק
 -ילימ עכעלטע טימ טלגנירעגמורַא ןענופעג ךיז רימ ןבָאה דלַאב ןוא
 ןבָאה ,טלָאװעג ןבָאה ייז ONT ,עיזיווער ַא טכַאמעג ןבָאה MT .ןרענָאיצ
 םיטילפ עלא .טריטסערַא ןענעז רימ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ןעמונעגוצ ייז
 ,הסיפת ןיא טריפעג ןעמ טָאה זדנוא .טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז עדיל ןיא

AN6 א ןסעזעגּפָא זיא'מ  PX INNסיורַא ייז ןבָאה ןגרַאמירפ םענייש א - 
 ,עיצַאטס-ןַאב רעד וצ טריפעגוצ ,םיטילפ רעטרעדנוה עמרוט ןופ ןעמונעג
 ןענַאגַאװ:טסַאל עטעוועטַארקרַאפ טרַאװעג זדנוא ףיוא TW ןבָאה'ס ּוװ
 -תעמ יירד-ייוצ ַא ןרָאפעג ןענעז רימ .טצעזעגניירַא זדנוא טראד ןוא
 -טנעצ ןיא ,וואלסַאראי טָאטש רעד רעטניה ,ךייט א וצ ןעמוקעגוצ ,תעל
 א PR טריפעגניירַא TINK ןעמ טָאה ןענָאגַאװ יד ןופ .דנַאלסור-לַאר
 .גָאט ןצנַאג ַא ןרָאפעג זיא'מ רעכלעוו ףיוא ,ףיש-טרָאּפסנַארט רעניילק
 -עגניירא זדנוא ןעמ טָאה -- תוניק וצ -- טכַאנרַאפ באב-העשת ברע
 .אכילָאּפַא רעגַאל PR טריפ

 טעברַא-עגרָאטַאק ףיוא

 .עווקסַאמ ןוא דארגנינעל ןשיווצ ןגעלעג זיא ווַאלסָארַאי טָאטש יד

 םיא ןבָאה ןטנַאטסערַא ,רעיינ ץנַאג א זעוועג זיא אכילַאּפַא ?Wax רעד

 ײסָאש א ןרעטסאלפ WW ,ןיהַא טכַארבעג ןעמ טָאה זדנוא .טיובעגפיוא

 זוא TORN א ךרוד ןייג טלָאזעג טָאה ייסָאש רעד .רעטעמַאליק 100 ןופ

 ײסָאש םעד ןגייל ,רעמייב יד ןקַאהוצסיוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעזדנוא
 ַאגלָאװ רעד ןופ סוגסיוא IS רעביא קירב א ןלעטשפיוא רעטעפש ןוא

ONTסעמרַאנ טיול ןעוועג ןענעז ןטעברַא עלא יד .ןסאלפעג ןטרָאד זיא . 

 רעגַאל TD רעטעמַאליק 10 א ןייג טפרַאדַאב רימ ןבָאה ירפרעדניא ןדעי
 ,טעברַא רעד ךָאנ עבלעז סָאד ,ךיז טייטשרַאפ TK ,ץַאלּפ סטעברַא םוצ
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 -סיוא TIN ןעמ טָאה רעטעפש ןכָאװ ריפ א .סופוצ ,רעגַאל ןיא קירוצ

 ןרָאװעג ןענעז רימ ;ןטייווצ םעד טנעקרעד טשינ טָאה רענייא זַא ,ןעזעג

 םייב ייס ,עכיוה ןעוועג ןענעז סעמרַאנ יד ,סנקעטש יד יוו טרַאדעגסיוא

 -סיוא OST ןעוועג זיא ןטסגרעמא .רעמייב יד ןדיינש םייב ייס ,ןבָארג

 טָאה ןעמ זַא .רעבירג יד ןופ ןעלצרָאװ יד ןעשטרַאקסיוא DX ןקַאה

 טיורב ץרַאוװש אליק א רעביא ןעמוקַאב ןעמ טָאה ,עמרָאנ יד טכַאמעג

 .פוז א ןוא גָאט א
 רעטעמַאליק 20 גָאט ןדעי זייג םייב ןטלַאהסיוא ןעמ ןָאק גנַאל יװ

 ! תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ ?ןטעברַא רעווש ךָאנ וצרעד ןוא

 טשינ טעברַאעג רימ ןבָאה ,ןיילק ןעוועג זיא גָאט רעד ןעוו ,טייצ-רעטניוו

 זיא רופיכ-םוי ברע ןַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .גָאט א העש יירד יו רעמ

PRַא ןכָארבעגסױא רעגַאל  VNDןבאה עלַא .עטריטסערַא יד ןופ  “yt 

 ,ןעוועג זיא טנוב ןופ הביס יד .ןטעברַא רעמ טשינ ןעייג ייז זַא ,טרעלק
 רערעווש ןוא רעגנוה PD ןברָאטשעג זיא קסלעשאנ ןופ רוחב ַא סָאװ

 -טַאנ רעד זיא ,דרע רעד ףיוא טיוט ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו .טעברַא

 ,ןעוועג דשוח DX טריסַאּפ ONT ONT ןעז ןעמוקעג רעגַאל ןופ קינלאש

IXרענעברָאטשרַאפ רעד  PT VINעבעלטע ןבעגעג םיא טָאה רע .טיוט  
 .ןייטשפווא לָאז רע פעלק

 זליוו ייז ביוא IX ,ןרָאװעג ןסאלשאב רעגַאל PR זיא סנגרָאמ וצ
 -נידַאב עכעלשטנעמ ןוא yoy רעסעב jaya ™ ןלָאז ,ןטעברַא ןלָאז רימ

 טשינ ןענעז TX ןקַארַאב יד PR טרידַאקירַאברַאפ PT ןבָאה רימ .ןעגנוג

 ND ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא רעגַאל רעד .טעברַא רעד WW סױרַא

 -רעגַאל יד ןפרָאװעגּפָארַא ,ןגָאלשעג TANT ייז ;ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב

 No םיוצ wa ןעמעלַא טפעלשעגסיורַא ,סעשטירפ ערעייז ןופ ןשטנעמ

Waxטנוב םוצ ףוס א טכַאמעג םורַא ױזַא ןוא -- . 

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .תונברק ןלַאפעג גָאט ןדעי ןענעז ךָאנרעד

 .ןענאטשעגפיוא טשינ רעמ ירפ רעד ןיא ןוא ןפָאלש טגיילעג טכַאניײב ךיז

 ,ןטייהקנַארק יילרעלכ טימ ןעקנערק ןביוהעגנָא ןשטנעמ ןבָאה רעטעפש

 יד ןריולרַאפ ןבָאה ערעדנַא PR PR .ןענימַאטיוו ןופ ןלעפ םעד בילוצ

 ןופ ןציפש יד טליפעג טשינ רעמ בָאה ךיא ;קנערק רעד טָא ND רענייצ
 רעבָא ,ןעגנַאגעג PR PD טעברַא ףיוא .סיפ ןוא טנעה יד ןיא רעגניפ יד

 ךיז טָאה ץַאלּפ-טעברַא ןפיוא .טעברַא עטכייל וליפַא ןָאט טנָאקעג טשינ

 לסיב א טימ טױרב OX 300 ןופ .זדנוא WYN טגרָאזעג טשינ רענייק

 ןעמוקעג זיא רעטעפש .ןטעברא ןוא ןבעל טפרַאדַאב רימ ןבָאה רעסַאוו
PNונסַאּפָא ינלַאיצַאס , ןענעז רימ זַא ,טנקסּפעג ןוא עיסימָאק א רעגַאל  

 ןעמ טָאה ךימ .טנעמעלע רעכעלרעפעג-לַאיצָאס א .ה .ד ,"טנעמעלע
 ,הריבע רעבלעז רעד רַאפ ,רעדורב ןיימ .רָאי 3 ףיוא טּפשמרַאפ ךיוא
 רָאי יירד יד .רָאי 8 ןבעגעג TY UXT ערעדנַא .רָאי 5 ןגָארקעג טָאה

 .רעגַאל px ןביילב טפרַאדַאב PR באה
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 טָאה'ס .טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ טייצ רעד טימ ךיז טָאה רעגנוה רעד
 'טיורב לקיטש ןייז ןטייווצ א ייב ןעזרעד ןבָאה עקירעגנוה זַא ,טריסַאּפ
 ןבָאה ךױא .טנַאה סמענעי TD טּפַאכעגסױרַא OST NK וצ MT ןענעז
 ערעדנַא ייב .ןעגנַאגרַאפ זיא זוז יד PN ,היאר יד ןריולרַאפ ןשטנעמ

PT ONTרעפרעק ןפיוא ןגָאלשסױא ןעמוקאב רעדָא ,טיוה יד טלונשעג . 
 סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה רע רעבָא ,רעגַאל PX רעטקָאד א ןעוועג
 .לָאטיּפש ןייק ,ןטנעמַאקידעמ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז'ס לייוו ,ןפלעה וצ
 .ןכַאמ טנַאקעג טשינרָאג טָאה ,רעגַאל TO NIX ןיא רעטקָאד ןייא

 :לאפ NIN זיב ,ןשטנעמ ןברַאטשסיוא ןבױהעגנָא ןבָאה סע
 .שזדָאל ןופ רוחב א ,דניקסעביל ,רידַאגירב ַא ןעוועג זיא רעגַאל ןיא |

 ND רעריפנָא-ךַאוו םעד טנעקעג VIA ןוא רוחב רענייפ ַא ןעוועג זיא רע
 טָאה רע .שטנעמ רעטכעלש ןייק ןעוועג טשינ WK זיא סָאװ ,רעגַאל
 רע .טברַאטש ןעמ ,רעגרע טרעוו ןשטנעמ יד ND עגַאל יד זַא ,ןעזעג
 טעוו ,ןסיוורעד ךיז טעוו טכַאמ ערעכעה יד זַא ,טַאהעג ארומ ךיוא טָאה
 PR ראפ טמוק'ס סָאװ םעד AND ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ןפרַאד רע
 דניקסעביל רידאגירב םעד וצ ןעמוקעג זיא רעריפנָא-ךַאװ רעד .רעגַאל

TKטגָאז , TXטעוו רעטניוו ןזיב זַא ,ארומ טָאה'ר  NDרעגַאל 500 יד - 
 .ד .וו .ק .נ ןופ עלַארטנעצ רעד זיא ןָא ביירש .ןביילב טשינ רענייק ןשטנעמ
 ,ווירב םעד רימ ביג ,ָאד ןשרעה סָאװ ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו עוװקסָאמ ןיא

PKלעוו  OXעגנָא ןרָאװעג זיא ווירב רעד .ןעגנַאלרעד רעטייוו ןיוש - 
 Tw ןבָאה רימ .טקישעגסױרַא םיא טָאה WYO ANN רעד ןוא ןבירש
 .ןגיוא יד OND טיוט םעד ןעזעג רדסכ ןבָאה רימ לייוו ,טַאהעג ארומ טשינ

 ןסעזעג ןענעז רעדורב ןיימ ןוא ךיא : דָאזיּפע ַאזַא ןלייצרעד ליוו ךיא

 רימ .טעברא רעד וצ ןײגסױרַא טשינ רַאפ ףָארטש סלַא רעצרַאק ןיא
TANT300 רַאפ זַא ,ןובשח םעד טכַאמעג  ONןפיול רימ ןפרַאד ,טיורב  

 םארג 300 עבלעז יד .טלעק ַאזַא ןיא טעברַא רעד וצ רעטעמַאליק 0

 זא ,ליפעג סָאד טַאהעג באה PR .רעצרַאק זיא ךיוא רימ ןגירק טיורב
 ןברַאטש רעדורב IM טעוו ,ןעשעג TINK טימ סָאװ סעּפע טעוו'ס ביוא

 -סיוא טנַאקעג PR באה ,גנונעכערסיוא רעזדנוא טיול .רעטשרע רעד
 ,רעדורב ןיימ טגָאזעג ךיא ANT .טיוט ןייז ךָאנ ןכָאװ ריפ א ךָאנ ןטלאה

ANNךיא רעווש ,ריד טימ סעפע טריסַאּפ סע , IXייג ,קַאה א םענ'כ  DW 
 סָאד ךיז ךיא םענ םעד ךָאנ ןוא פאק םעד םיא טלַאּפש ,קינלאשטַאנ
 ,,,ןבעל

 וצ ןײגסױרַא טעוו רע :ןַאלּפ ןטייוצ א טַאהעג טָאה רעדורב ןיימ
 טעוו ,סופ א NDS Jp ww א ןקַאהּפָא ךיז PX קַאה ַא ןעמענ ,טעברַא רעד

 טעוו ,ןלייהרַאפ ךיז טעוו TWN יד זַא .לָאטיּפש PX ןעמענ ON ךָאד ןעמ
 ANT .טיוט DIY טּפשמרַאפ עלַא רימ ןענעז ,שרעדנַא .ןבעל ןביילב רע

 :טרעפטנעעג ףיורעד םיא ךיא
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 DONT .ןגָארטרעביא טשינ OST טסעוו יד ,רעדורב רעביל ןיימ —
 -יױרג ַא PR וטסיב ,סופ לקיטש א BN ריד טסקַאה ,טולב ךס ןייק טשינ
 .טיוט ןייד זיא'ס ,הלילח ,ןוא הנכס רעס

 ףיוא PT טכַאמ ,טעברַא רעד וצ ןייגסיורַא םייב קידנעייטש ,לָאמנײא
 -- עטמַאַאב עטיווס עצנַאג ַא ןיירַא טמוק סע ןוא רעגַאל ND רעיוט סָאד
 יד ןוא עקינייז סָאד ןָאטעג טָאה ווירב רעד זַא ,סיוא טזייוו .עיסימָאק ַא
 ןעזעגסיוא טָאה ייז ןופ רענייא .עיסימָאק ַא טקישעג טָאה .ד .װ .ק .נ
 NX רעטקַאר רערעטלע IX ךיוא .ןעוועג ייז ןענעז ןַאמ 7 .דיי א ןייז וצ
 ןבָאה ייז זַא .עיסימָאק רעד ןיא ןעוועג ןענעז ןירעטקַאד א MD ַא
 - אטימ .ןטכַארטַאב ןעמונעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,ןעזרעד זדנוא
 -רָאטַאק יד ןשיווצ .ןענייוו ןביוהעגנָא ןַאמ טרעדנוה עכעלטע ןבָאה לָאמ
 רענייא) ץינַאיבַאפ ןופ PRP רעדירב ייווצ ןעוועג ןענעז רעטעברַא עג
 ןפָאלעגוצ ,ייר רעד ND סױרַא ןענעז ייווצ יד .(דנַאל ןיא ָאד זיא ייז ןופ
 רעטעווס ןייז ןסירעגפיוא ONT MT ןופ רענייא ,טייל-עיסימַאק רעד וצ
 .טכַאמעג זדנוא PD ONT ןעמ סָאװ ןעז ייז ןלָאז ,ףוג ןייז ןזיוועג ןוא

ANNףעש םעד  ONTטכַאמעג טשינ ענעצס עצנַאג יד  TPקורדנייא . 
 טָאה עיסימָאק יד .רעדליב עכלעזַא וצ ןעוועג טניווועג ןיוש זיא רע
 זענעז ייז זא ןוא ,טעברַא רעד וצ טשינ זעמ טייג טנייה זַא ,ןדלָאמעג
 סע .טשרַאפעגסיוא ןרעוו טעוו רעדנוזַאב רעדעי .עווקסַאמ ןופ טקישעג
 ןבָאה ייז ,טכוזרעטנוא TANT םיריוטקַאד יד .געט 3-4 ַא ןגיוצעג ךיז טָאה
 יד ןביוהעגנַא ייז ןבָאה .םיוק טבעל זדנוא ןופ רעדעי זַא ,ןעזעג ךָאד
 טקישעג MT ןבָאה ךימ .ןרעגַאל ערעדנַא PR ןקישרעדנאנופ עטריטסערַא
 ,;גוושרעדנַא ןקיש טלָאװעג ייז ןבָאה רעדורב ןיימ ,רעגַאל-יקסווָאזָאל ןיא
 לָאז ןעמ טעב רע PR רעדורב א ָאד טָאה רע TX ,טגָאזעג רע טָאה
 .טמיטשעגנייא ןבָאה ייז .טרָא TX ףיוא ןטלאה זדנוא

 רשפא ןעמונעג UXT ,טרָאּפסנַארט DY וקינייר ןוא PT WR סָאד
 טנַאקעג טשינ ןוא דאב ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא גָאט ןדעי .געט 0
 רעבירא ןעייג רימ IX ,טגָאזעגנָא ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג א .ןקיניירעד ריז

PKרעטעמָאליק 40 א ןרישרַאמ ןבױהעגנָא טָאה'מ .רעגַאל ןרעדנַא ןַא  
 -טפיוה יד זיא ןטרָאד .ןעגנַאגרעד םיוק זענעז רימ .טייצ-רעטניוו ,סופוצ
 .ןעזרעד זדנוא טָאה יז ןעוו ,טנייוועג טָאה יז .עשידיי ַא ןעוועג ןירעטקַאד
 טימ ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עשיסור .ןעזעגסיוא רימ ןבָאה ױזַא
 טַאהעג PT ייב טָאה OST ,רעיופ רעשיסור ַא רעדָא ,זייפש לסיב א ךיז
 ַא ןבעגעג DX ןפָאלעגוצ ןענעז ,עקרָאכַאמ לסיב א רעדָא טערַאגיס ַא
 ,ןרעייז Np לייט

  ONT ONTןעוועג זיא ,ָאד לייצרעד ךיא  PRרעטניוו 1941--1940,
 יירד ןעוועג רימ ןענעז רעגַאל םעד ןיא .גירק ןשיסור-שישטייד ןרַאפ

 טָאה ןעמ .םישדח  TINKןגָאלשעג טשינ --  OSTןייז טלָאזעג טָאה
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 ןעוועג ןענעז ,ןעמוקעג רעהא ןענעז עכלעוו יד ."טרַארוק, רעזדנוא
 עלַא INDIA טָאה רעגַאל ןופ ןירעטקָאד עשידיי יד .עכאווש ,עקנַארק
 יד טיג ןעמ יצ ,טּפַאהרַאנ זיא TOY סָאד יצ ,ןגייצוצרעביא ןטייקכעלגעמ
 ךָאנ .םעד PD ּפָארַא טשינ טעבנג ןעמ יצ ,סעיצרָאּפ ערעייז ןשטנעמ
 ערעווש ןייק טשינ ,טעברַא ףיוא טקישעג TINK ןעמ טָאה ,םישדח 4
 .ַאגלָאװ רעד טימ ץלָאה עטכַארבעג ONT רעסַאװ ND ןעמענוצסיורַא --

 טמוק ,אגלָאװ רעד ןופ גערב ןפיוא קידנעייטש ,ןגרָאמירפ םענייש א
 דנַאלסור ןשיװצ המחלמ זיא'ס IX ,העידי ַא טימ רעגַאל ND רענייא

TKטמױצעגּפָא ןעמ טָאה רעגַאל םעד .דנַאלשטייד  PKרַאפ טכַאמעג  
 ןשימסיוא טשינ ךיז ןלָאז Wa ,רעגַאל ןרענעלק ,ןלעיצעפס ַא זדנוא
 טימ ךַאמּפָא IX ןסילש ןסור יד זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ .ןסור יד טימ
 ןלעוו רימ ןוא -- יקסרָאקיש לַארענעג Ne גנוריגער רעשיליופ רעד
 ףיוא רעטכייל לסיב א טכַאמעג טָאה העידי יד .ןרעוו טיירפַאב אמתסמ
 .ןטלַאהוצכרודַא טומ ןוא חוכ ןבעגעגוצ טָאה גנונעפָאה יד ןוא המשנ רעד
 ַא PR רעגַאל םעד PD טריפעגסיורַא TINK ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג א
 .יירפ ןזָאלעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא -- רעטעמַאליק 40 x טייוו ,לטעטש
 .דנַאקרַאמַאס TP ןרָאפ וצ ןטעליב-ןַאב ןעמוקַאב ןבָאה רימ

Myיירד יצ  TSNןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,גנויירפַאב רעזדנוא ךָאנ  
mpטנעקשַאט , NDןוא דנַאקרַאמאס ןייק ןטרָאד  PRןבָאה טָאטש רעד  

 .המחלמ-טלעוו רעסיורג רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעגפיוא WT רימ
 ןוא טלדנַאהעג טָאה רעטייװצ ַא ,טעברַאעג ךעלסיב וצ טָאה רענייא
 ןעוועג זיא'ס .טצעזעגנייא ,ךיז טייטשרַאפ ,טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ זעוו
 .רעגנוה ןדייל רעבָא ,ןטעברַא זָאכלָאק ןיא ןייג וצ טייקכעלגעמ ַא

 ןברָאטשעגסױא Pawn ןיימ טיול ןענעז ,550 יד ןופ רעגאל רעזדנוא ןופ
 .ןדילַאװניא ןבילבעג ןענעז 100 ַא ןוא ןַאמ 150 א --

PRדנַאקרַאמַאס  PT PR ANTןסעזעג ,יירעטסוש טנרעלעגסױא  
 זיא יירעטסוש IND לַאירעטַאמ .ג"דא לוויטש ,ךיש טעברַאעגסיוא ןוא
 זעוועג טשינ .טזָאלעג ךיז טָאה'ס יוו טפיוקעג ןעמ טָאה ,ןעוועג טשינ
 .ןָאטרַאק טימ טעווארפעגוצ ןעמ טָאה ,רעדעל ןייק ןגירק וצ

 טַאהעג הנותח ךיא בָאה AMP ןכָאנ RN ייווצ א ,1945 רָאי ןיא
 ןיב עוואלמ ןייק .ןליופ ןייק ןרָאפעג קירוצ ןענעז רימ .דנַאלסור זיא
 ןדיי יד ND ןבעל סָאד זיא ,המחלמ רעד ךַאנ .ןעמוקעג רעמ טשינ ךיא
 TANT "ַאװָאיַארק אימרַא, רעד ןופ טייל יד .הנכס PR ןעוועג ןטרָאד
 ךיא ןיב רעטעּפש .ןסָאשרעד ייז ןוא ןענָאגַאװ יד ןופ ןדיי טּפעלשעג

PK PANןרָאפעגרעביא ןוא ץוביק ַא  Mpךיירטסע . MIO TDזיב 1945  
 Mp ןעמוקעג שדוח םענעי NK ךיירטסע PR טבעלעג 1948 טסוגױא
 .יימרַא רעקידלארשי רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ךיילג ןוא לארשי
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 ןַאמרעה (לאנתנ) ענַאס

 דנאלסור-טעיווַאס PN המחלמ יד טבעלעגרעביא

1 

 טימ בוטש ַא ןעוועג זיא זדנוא ייב .1913 רָאי PR ןריובעג ןיב ךיא

 ןטערטעגניירַא ןיב ךיא ."דנוב , PR ןעוועג ןענעז לייט ַא סָאװ ,רעדניק 9

 .יירעדיינש ייב טעברַאעג TW טייצ רעד ןיא ןוא "ריעצה רמושה , ןיא

 .ןעעדיא ענייז טימ הרבח ןייז טַאהעג ךיז טָאה ,זדנוא ןופ רענייא רעדעי
 רעשיטסינומָאק רעד PR ןטערטוצניירַא ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןיב'כ

 YD .ערעווש ַא ןעוועג ןיא ןליופ PR עגַאל עשימָאנָאקע יד .ײטרַאּפ

TANTןרָאװעג טכַאמרַאפ יז זיא ,יירעקעב א טַאהעג  WAYערַאטינַאס  

 שינעביולרעד IMD ןבעגעג טשינ טָאה טכַאמ:-טָאטש יד ןוא ןעגנוגנידַאב

 ,ןקַאב וצ רעטייוו

TSבאה ,1937 רָאי  PRײטרַאּפ רעד וצ טרעהעג טשינ לעיציפַא , 
 -סיוא טָאה'ס PA ,"רעקיטַאּפמיס , א ,דילגטימ רעלַאיָאל ַא ןעוועג רָאנ

 .1939 רעבמעטפעס PX המחלמ יד ןכָארבעג

 Ik ,טדערעגנייא ןזיירק עקניל יד ןבָאה ,םייה רעד ןיא ,לגניי סלַא

 .ןדע-ןג ַא זיא דנַאלסור IX ,םזינומָאק רעד טגנערב ןבעל עקיטכיר סאד
 םוצ סעיצַארטסנַאמעד טימ .טקריוועג טלָאמעד טָאה עדנַאגַאּפָארּפ יד

 - אלשעג ײצילָאּפ טָאה ,לַאגעלמוא סױרַא ןטסינומָאק יד ןענעז ,יאמ ןטשרע
 -עג זיא עדנַאגַאּפָארּפ יד .טפאכעג TANT ייז ןעמעוו טריטסערַא ןוא ןג

 וצ ןפורעג טָאה'מ .ןטַאטשרַאװ PR ךעלקירבַאפ יד PK ןרָאװעג טריפ

 -עגנא םיא ןעמ טאה ,טקיירטשעג טשינ טָאה'ס AYN ןוא -- ןקיירטש
 ,רענייב יד ןכָארב

 ןעוועג ןענעז החפשמ עצנַאג יד ּווו ,ןבוטש ןעוועג ןענעז עוואלמ ןיא = |

 DIST PD ,ןעגנוציז עמייהעג ןטלַאהּפָא ייז ןגעלפ ןטרָאד .ןטסינומָאק

 ןענעז רעבַא בוריס .טעברַא-ײטרַאּפ רעד IND זוויטקעריד סױרַא ןענעז

 .טָאטש ןרעטניה דלעפ ַא ANN ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז טיילדייטרַאפ יד
 ןשטנעמ ןריטסערַא ןגעלפ ייז ,ןעגנַאגַאב גנערטש ךיז זיא ײצילָאּפ יד

WKHדשח ןטסנעלק , VASסעיזיווער ןריפכרודַא  PRןבוטש עקיטכעדרַאפ . 

 ,ייצילאּפ רעד ןופ NY טַאהעג עקַאט ןבָאה לטעטש ןיא סעילימַאפ ךס ַא

 ַא זיא רעד ןוא רעד זא ,ןזייוואב טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז ןעוו רעבַא

 ןענעז ללכ ךרדב .ןעיירפַאב טזומעג םיא ייז ןבָאה ,טסינומָאק רעקיטעט

 -נואיושנַא ענעדישרַאפ טימ ,רעטסעווש TK רעדירב תוחפשמ PX ןעוועג

 זרעטלע יד .קילגמוא  ןֶא ןעוועג זיא החפשמ רעד ןיא טסינומָאק ַא .ןעג

 -טימ ןענעז סָאװ ,רעדניק ערעייז ףיוא ןייז וצ עיפשמ ןעוועג רעווש זיא
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 זיא רעטַאפ ןיימ .הביבס ןוא סאג ND העפשה רעד טימ ןרָאװעג ןסירעג
 -עג יוו ,רעבָא | ,גנוריפיוא ןיימ טרירעלַאט טשינ ,דיי רעמורפ 8 ןעוועג
 טָארדעג ,ןרסומ טווגרפעג טָאה רע .ןפמעק רימ ןגעק טנָאקעג טשינ ,טגָאז
 .ןייז וצ ןענַאטשרַאפ בָאה'כ סָאװ ,סָאד ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ,ףָארטש טימ

 .דנַאלסור ןיא ןסעצָארּפ ןוא ןטסערַא יד ןעוועג ןענעז 1937 ןיא
 .ײטרַאּפ רעד PX סעיסוקסיד עפרַאש יד זעגנַאפעגנַא PT TANT טלָאמעד
 עיירטעג טכַארבעגמוא דנַאלסור זיא טָאה'מ IX ,וקעציו ַא ןרָאװעג זיא'ס
 עסיורג ערעדנַא ןוא טייל-רעטילימ עכיוה ,ןטסינומָאק עטלעטשעגכיוה ןוא
 באה ךיא זַא ,רימ ייב עיצקאער ַאזַא טַאהעג טָאה ONT .ןטייקבעלנעזרעפ

MIANהנומא יד  PRײטרַאּפ רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא ןיב ,םזינומָאק , 
Tkרעד זיב  mandaקיטעט זעוועג טשינ . 

 טשינ רימ טָאה רענייק) טייצ רָאי ַא ןעוועג PR PTA עשרַאוו ןיא
 א ןעװעג ןוא טעברַאעג באה PR .(עװַאלמ ןזָאלרַאפ וצ טרעטשעג
 .ןייראפ ןלענַאיסעפַארפ PR דילגטימ

2 

 סאוו ,טעטש עטשרע יד ןופ טעמכ ןעוועג זיא ,טנַאקַאב יוו ,עוואלמ

 יז ;טנעה עשישטייד PK ןלַאפעגניירא ,1939 רעבמעטפעס בייהנָא ןענעז

TANTםענייא ןדעי טריטסערַא , OAKייז ןכלעוו  TANTןטסדנימ םעד טַאהעג  

 זשטייד יד יב ןעוועג ןיב ךיא .טריטסערַא ייז ןבָאה pn WK .דשח

 ,רעגרע ץלַא טרעוו עגאל יד זַא ,טליפעג טָאה'מ .םישדח MY רָאנ

WAXגעוו א ןופ  Iטסווועג טשינ ןעמ טָאה ,ןפױלטנַא . PRיד ןוא  

 זיא אד ןביילב ,קעװַא ןזומ רימ זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה יקצידניוו רעדירב

 px טזאלעג pr טָאה'מ ןוא OND א ןעגנודעג ןבָאה wn .ךעלגעמוא

 טרָאד TD ןוא עשזמאל ןייק ןעמוקעגנא ,ווערַאנ םעד ךרודא ,ןיירא געוו

 ,ןדיי רעוואלמ ךאנ טימ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה אד .קָאטסילַאיב ןייק --

 -ראפ ךיז ןבָאה טאטש רעד ןיא .עשראוו ןופ ןפַאלעג זיא לייט א סָאװ
 IMD ןראפ ly טרירטסיגער טָאה'מ ּווו ,ןטקנופ עסיוועג PR ןדיי טלמַאז

 ךיא .עיצַארטסיגער רעד וצ ןענַאטשעג ןענעז זעייר עגנַאל .דנאלסור
paןעמוקעגנָא  PRדנַאלסור-סייוו , PRזוא קסנימ רעטניה לטעטש א  

 .קירבַאפ-רעדיינש א PR םישדח 2 טעברַאעג PR באה טרָאד .קסבעטיוו

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ בור רעד .עקידעגָאלק ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד

 ,ןפאלעצ טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ךיז ןענעז ,דנַאלסור ןייק טפוטשעג ךיז

 עשיסור עטצעזַאב יד ןיא -- רקיע רעד ,טנָאקעג טָאה רענייא רָאנ וו

 -עג טָאה טלָאמעד .גרעבמעל זייק קעװַא ןיב PR .ןליופ PR ןטיבעג

 זומ סע ,ןטלַאהנָא גנַאל טשינ ןָאק המחלמ יד זא ,גנוניימ יד טשרעה

 ,ץענערג רעד ףיוא TT טלָאװעג רעדעי טָאה .ףוס ַא ןעמענ לענש
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 .םייהַא ןעמוק wasp וצ רעלענש סָאװ

pxםישדח 2 ךָאנ לָאמַא רעדיוו -- גרעבמעל , PR PDטריטסערַא  

 עכלעוו ,ןשטנעמ ןאילימ א רשפא טימ ןעמַאזוצ ,ןסור יד ךרוד ןראוועג

TANTעטריטסערַא עלַא יד טָאה'מ .ןריפאפ עשיטעיווַאס ןייק טַאהעג טשינ  

 ,געט 10 ןרָאפעג ןענעז wn עכלעוו זיא ,ןענָאלַאשע ןיא טצעזעגניירַא

 .ץילגוא ,עווקסאמ ןופ טייוו טשינ AWARD ַא PNR ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב

 ןענעז עכלעוו ,ןטסינומָאק ענעזעוועג זעוועג ךיוא ןענעז רעגַאל םעד ןיא

 ןענעז WO .םזינומָאק ראפ ןרָאי ליפ הסיפת זיא ןסעזעג זליופ זיא ךָאנ

 רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא'ס זיב -- רָאי ייווצ ?WAR םעד PK ןעוועג
 ,טײרּפַאב זדנוא ONT WO IK .גנוריגערייקסרָאקיש רעד טימ ךַאמּפַא
 טריזיליבָאמ ןרעוו רימ IX JOM יד ןופ טסווורעד ךיז רימ ןבָאה

 -נעמוק .ןַאטסיקעבזוא ןייק ןרָאפ טפרַאדַאב ןוא ײמרַא רעשיליופ רעד ןיא

 .דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןכָאװ 3 ןטלַאהעגּפָא TINK ןעמ טָאה ,ןיהַא קיד

 ,לארשי-ץרא ןייק טריפעגרעביא ןעמ טָאה ,םומ-ילעב וליפַא ,ןקַאלָאּפ יד

 טקישעג קירוצ ןעמ טָאה ןדיי יד ןגעקַאד .סרעדנַא לַארענעג ןטימ שארב
 WIN ןבלעז ןפיוא

3 

PXדנאלסור  PR Paןעװעג  PAא ,1946  BIDרעד ךָאנ רָאי  
 רעניימ ;רעגַאל ןשיסור א ןיא ןסעזעג PR PI םישדח 19 .גנויירפאב
 SND“ ןעוועג זיא רע .רָאי וו רעכעה ןסעזעגפַא טרָאד זיא רעדורב ַא
 רעטניה רעגַאל א ןיא ןטלאהעג po ond .טשינ PR רעבָא ,טפשמ
 רעד ףיוא טעבראעג לייט א ןבָאה ןשטנעמ-רעגַאל יד ןופ .עװקסָאמ
 .ַאגלָאװ רעד ףױא טיובעג ןבָאה ןסור יד עכלעוו ,עיצַאטסָארטקעלע
 -סיוא טָאה'מ .ןייגכרוד ןענָאק ןלָאז ןפיש ,ןלַאנַאק ןבָארגעג ךיוא טָאה'מ
 ןפיוא טבעלעג גנַאל-ןכָאװ ןבָאה ןשטנעמ יד ,רעדלעוו עקיזיר טקַאהעג
 .ךעלדייב טּפַאלקעגנעמַאזוצ רימ ןבָאה רעמייב יד ןופ .דלעפ ןעיירפ
 ןעמ טָאה DSN .ןליבָאמָאטױא טימ טריפעגוצ ןעמ טָאה רעסַאװ
 רימ ןבָאה דלָאוו רעטעמַאליק 15 .טריזַאר טשינ ןוא ןשאוועג טשינ ךיז
 YUN“ ןוא ךײט-ַאגלָאװ םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ זיב ,טקַאהעגסיוא
 עמרָאנ א ןכַאמ וצ טַאהעג טָאה רענייא רעדעי .לַאנַאק םעד ןבָארג ןביוה

TKיד זיא טייצ-רעטניוו .טיורב םַארג 250 ןעמוקַאב רע טָאה רַאּפרעד  
 ןעקנופ ןבָאה ,ףָאליק ןטימ טקַאהעג VST ןעמ זַא ,ןריורפרַאפ ןעוועג דרע
 לטרעפ ןייק ןכַאמ טנָאקעג טשינ בָאה ,ליפשייב DIY ,ךיא .טצירּפשעג
 TID רעמ טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ,עמרָאנ רעד ןופ
 ONT ןוא טעברַא יד .טיורב םַארג 700 ןעמוקַאב עקַאט ןוא עמרָאנ רעד
 Nya זיא ,ןשטנעמ 10 עדעי ףיוא .לַאמרָאנמוא ןעוועג זיא טרָאד ןבעל
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 NX טגָאיעג טָאה רעכלעוו ,עטריטסערַא יד PD ךיוא ,רעעזפיוא ןַא
 ַא טכַא .טלייטרַאפ ייז ןוא סעיצרָאּפ עלַא יד ןעמונעגוצ DK טגָאלּפעג

 ןעמ טָאה גָאט TINA ַא ."םייה א, ןעמוקעג רימ ןענעז טכַאנייב רעגייז
 .טכַאנייב טשרע ןעמוקַאב ןעמ ONT טיורב סָאד ,טרעגנוהעג

 ןיא זיולב .רעדנעל ךָאנ ןופ ןוא ,ןקַאלָאּפ ,ןדיי ןבָאה טעברַאעג =
 DIAN ןענעז רימ WN .ןַאמ VITA 30 טעברַאעג ןבָאה רעגַאל רעזדנוא
 ןײגסױרַא OST טָאה ARN רעד רעטנוא ,טעברַא רעד וצ רעגַאל ןופ
 .םישדח 3 טעברַאעג ךיא בָאה אגלָאװ רעד ייב .העש עצנאג ַא טרעיודעג
 םעד זיא .יירעדיינש א ןיא ןיירא ןשטנעמ 9 ךָאנ טימ ךיא ןיב רעטעפש

 IX ,עװקסָאמ ND דיי ַא רעעזפיוא OOK טַאהעג רימ ןבָאה טאטשראוו

 -ייב ןטעברַא ןלָאז רימ IN ,טרישזנַארַא טָאה רע .ןאמ רעטנעגילעטניא

 ,לארשי-ץרא ןגעוו ןלייצרעד םיא ןלָאז רימ טלָאװעג טָאה רע לייוו ,טכַאנ

 זגעוו ןרעה טלָאװעג רע טָאה ללכב ןוא ,רעדיל עשיערבעה ןעגניזרַאפ

 .ןרעהסיוא ןוא ןהעש ךס א ןציז טגעלפ רע .ןבעל ןשיריי

 ןטרָאד WK .עלעטעטש זיילק א ןעוועג זיא רעגַאל רעזדנוא ןבענ

 .גנוריגער רעד רַאפ טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,עטקישרַאפ טניווועג ןבָאה

 טָאה ,ײמרַא רעשיסור רעד ןיא ריציפַא ןַא ,קינלַאשטַאנ-רעגַאל רעד

 רעטעברַא יד .טעברַא טימ סרעטסוש PK סרעדיינש עשידיי טגרַאזרַאפ

 יד ןיא יד יוו ,גנוגעוואב ןיא רעיירפ רעמ ןעוועג ןענעז לטעטש ןיא

 רעדעי רעכלעוו ךָאנ ,גנויירפאב רעד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה סאד .ןרעגאל

 .טלָאװעג טָאה רע IN ,ןרירטסיגער וצ ךיז יירפ ןעוועג זיא רענייא

4 

 טימ PR ןיב ןטרָאד .ןאטסיקעבזוא TP ןבירשרַאפ ךיז באה ךיא

 .רעדלעפ יד ףיוא טעברַאעג ןוא זָאכלָאק א ןיא POR ערעדנַא ךַאנ

 .טעברַא רעד רַאפ טלָאצעג טשינ ןוא ליפ וצ ןבעגעג טשינ ןעמ טָאה ןסע

 טזומעג ןיילַא ,ךעלדנרעק ענעצייוו ָאליק יצח א ןעמוקַאב טָאה רעדעי

 -וקעגוצ יד ןבָאה ןופרעד .ןקַאבסיוא AIX JSP OST ןוא ןלָאמעצ “|

 יד .עירעטנעזיד ךיוא ,ןעגנורעטש-ןגַאמ ענעדישרַאפ ןעמוקַאב ענעמ

 .עזורוקוק ךיוא ןטלַאהטנַא סָאװ ,סנסע עכלעזַא וצ טניווועג ןנעז ןקעבזוא

 לצעלפ ַא טימ ּפוז טלייטעג זדנוא ןעמ טָאה ,טעברַא רעד תעב ,דלעפ ןיא

 וצ ךעלדנרעק יד טימ ןעמונראפ ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רעד ףױא ןוא

 .זײּפש א סעפע ןופרעד ןכַאמ

PRןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ ןטרָאד בָאה  NXרעד ןיא קעװַא ןיב  

 PR AST PR ?ןרָאװעג טכַאמעג OST זיא ױזַא יוו .ןַאשזעדנַא טָאטש

 TS ,קינשזַאטָאקירט א ,שזדָאל ןופ ןטנַאקַאב א טַאהעג לטעטש םעד

 ןכיה א טַאהעג עשזנַארב רעד ןיא טָאה רע .ןאמכאפ רעקיסַאלקטשרע
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 ,קינשזַאטָאקירט סלַא קירבַאפ "ןייז , ןיא ןעמונעג POU ךימ ןוא ןטסָאּפ

 זעוועג ךיוא זיא טרָאד .טעברַאעג טשינ לֶאמנייק ייברעד באה ךיא סָאװ
 TID טשינרָאג סייוו ךיא זא ,ןעזעג טָאה סָאװ ,רָאטקעריד רעשידיי ַא
 -- רעטעברַא-טרָאּפסנַארט סלַא טמיטשַאב ךימ רע טָאה ,ךַאפ םעד
 .הרוחס עטיירג ןריפּפָא ןוא לַאירעטַאמ-יור ןעגנערב

 ,ןענעבנג וצ סעפע ןָא .טכייל זעוועג vw ןבעל סָאד זיא ָאד ךיוא
 סױרַא טימרעד זיא'מ .גָאט םעד ןבעלכרודַא טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה
 טָאה'מ זיב ,טפיוקרַאפ גנַאל AIK ANT PRK .טפיוקרַאפ PK קרַאמ ןפיוא

 ךימ טָאה רעכלעוו רענַאיצילימ םעד טעב ךיא .הבינג ַא ייב טפאכעג ךימ
 זָאל רָאנ ,רעדיילק עניימ וליפַא ,קעווא ץלַא ריד ביג ךיא , :טּפַאכעג

 ךיוא רעבָא ?ןעמ טוט עשז-סַאוו .םיכסמ טשינ זיא רע ."ּפִא ךימ
PKםעד  ONDַא טַאהעג ךיא באה  Somטשינ .לזמ  NH venזדנוא  

 TX ,טגָאזעג טָאה רע .ןפורעג םיא טָאה סָאװ ,לדיימ א ןענַאטשעג זיא

 בָאה ךיא סָאװ לרעטופ סאד רימ ייב טּפַאכעג ןוא -- רע טמוק דלַאב

 ךיד ךיא לָאז רעמ ,קעװַא לענש ףיול, :טגָאז ןוא PT ףיוא טַאהעג

 ."קרַאמ ןיא wr טשינ
 ,לָאטיּפש ןיא PAX PR ןיב רעטעפש ,קירבאפ רעד ןיא קירוצ ןיב ךיא

 רע .עקַארק ןופ ןטנַאקַאב א ,דיי NR ןטרָאד ןפָארטעג .קנַארק ןעוועג
 ןוא ןענעבנג סעפע רע טגעלפ טכַאנ רעד ANN .טיורב טרעפילעג טָאה

 טכַאמעג טָאה'מ ,בוטש ןייז ןיא WIM PAS PR ןיב רעטעפש .ןפיוקרַאפ
 .טפעשעג טכעלש ןייק ןעוועג טשינ זיא OST TK -- טיורב ןטימ רחסמ ַא

PKןיב ךיא לייוו ןוא .טלעג לסיב א טכַאמעג דחפ סיורג טימ באה  

nya mwטגָאז'מ יוו , IXרעטנערבעגּפָא , ", PR ANTןסירעגרעביא  
 טָאה סָאװ ,רעפַאש ַא ,דיי ַא וצ ןעניווו TAX PR רחסמ םעד טימ
 ַא טפיוקעג ,טלעג לסיב א טַאהעג ANT ךיא .קירבאפ א PR טעברַאעג
 JAN זיא TOM ONT סָאװ ,יירעדיינש ןטעברַא ןביוהעגנַא ןוא ןישֶאמ-וינ

 טפיוקעג PR באה ,ןעמוקַאב טשינ ךיא באה טיורב .לַאגעלמוא ןעוועג

 ."ץרַאווש ףיוא , טיורב

 ,רעגריב עשיליופ ןופ עיצַאירטַאּפער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד רָאנ טקישעג קירוצ טכַאמ עשיסור יד טָאה

 ךיא בָאה ,טַאהעג טשינרָאג ךיז טימ בָאה ךיא .ןטנעמוקָאד עשילוופ

 ןופ טנעמוקָאד-לוש ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,לדיימ ַא טימ טנַאקַאב ךיז

 PNY ןענעז עדייב PR הנותח עוויטקיפ ַא טכַאמעג ןבָאה wn .ןליופ

 -עגנָא טָאה'מ .ןדיי עשיליופ ךס ַא ןָאטעג ןבָאה ױזַא .ןליופ ןייק ןרָאפעג

 .ןרירטסיגער ןביוה

318 



 ,רָאי םעד ןיא .1946 ON PA ןַאטסיקעבזוא ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 -ער א טכַאמעג רעדיוו ןעמ טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד זעוו
 זעוועג ןענעז OSD ,ןדיי בור רעד .רעגריב עשיליופ יד ND עיצַארטסיג
 טשינ טַאה'ס רעוו .ןריּפַאּפ עשיסור טַאהעג ןבָאה ,ןַאטסיקעבזוא זיא
 טָאה ,רעשיליופ ַא זיא רע IN ,טנעמוקָאד א טימ זזייוואב טנָאקעג
 רימ .בייו ןוא wo | ןליופ ןייק ןרָאפעג YX טַאהעג הנותח וויטקיפ
 .טעקַאנ ןוא ליוה ONAN ןענעז

 רעד זיב ןרָאפעג ךיילג רָאנ ,ןעמוקעג טשינ PR PA עווַאלמ ןייק
 .םישדח 5 ןעוועג ךיא pa טרָאד ,לטעטש א PR ,ץענערג רעשישטייד
 זיא גַאטייב ."טניָאשזד , ןופ טציטשעג ,קָאלב א PR טניווועג ןבָאה רימ

 טאהעג ארומ ןשטנעמ ןבָאה טכַאנײב ,לטעטש ןיא סױרַא לסיב & ןעמ
 -כרודא רימ ןענעז גָאט ןסיוועג ַא .ןעיירעסיש יד בילוצ ךיוא ןייגוצסיורַא
 רעד ןיא ,ךיירטסע ןייק PK ץענערג עשיכעשט יד ,סופוצ ןעגנַאגעג
 ןפָארטעג ןטרָאד PK גרובצלַאז ןיא PO זענעז רימ .ענָאז רענַאקירעמַא
 ּפָאנק ַא ןעוועג ןטרָאד ,זירַאּפ MP ןרָאפעג ךָאנרעה PA ךיא .ןדיי ךס א
 .אבוק PR טייצ רָאי ַא ןעוועג ךיוא Pa ךיא .רָאי

 ןטרָאד בָאה ךיא ,עקיסקעמ ןייק MND טלָאזעג PN באה אבוק ןופ
 -נײרַא טביולרעד טשינ TANT רענַאקיסקעמ יד רָאנ .רעטסעווש ַא טַאהעג
 ןטעברַאסיוא לעוו PR PA ,אבוק PK ןטרַאװ טזומעג PRK באה ,ןעמוקוצ
 יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא ןשיווצניא .שינעביולרעד-רַאפניירא ןַא

 אבוק ןזָאלרַאפ ךיא באה ,לארשי תנידמ עיירפ ןוא עקידנעטשבלעז
 .1949 PR דנַאל PK ןעמוקעג ןוא
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 םייהטרעוו ןמחנ

 געט עצרַאווש PN םיסנ

 .1942 טסברעה ,(ץביוטס) עצפלַאטס

 ,שטיווָאנאראב ייב ץביוטס לטעטש םעד זיא רימ ןבעל םישדח 4 ןיוש
 ,רָארעט ןשטייד םעד רעטנוא

 ;עציילפ רעד ףיוא ןוא טנרָאפ ןופ -- שובלמ ןפיוא ?yor עלעג יד
 ,גאט א העש 12 -- טעברא-טכענק ;טרירעמונ -- ענעסקאוורעד עלא

 -וקעזקע-ןסאמ ןייק ."גנונעדרָא , ךָאנ טשרעה'ס רעבָא .חצר תוכמ טימ

 ."ץעזעג , ןטיול ,טרילוגער גנערטש זיא ץלַא ,סעיצ

 ןדיי עגניי יירד ךָאנ טימ ךיא רעוו גָאט ןרעטצניפ "ןלעה , ַא ןיא
 ןיא BS TINK טריפ ןעמ .טריטסערַא גנילצולּפ ץנעגילעטניא רעד ןופ

 זיא סָאװ .קערש -- ליפעג עקיצנייא סָאד .עמרוט רעשיטָאטש רעד
 ?זדנוא TD ןעמ ליוו סָאװ ?ןעשעג

 -נעמַאק רעשטייד רעד ןופ PIA DW טריפעגּפָא רימ ןרעוו סנגרָאמוצ
 ןכָאנ ,רערעל ןעוועג ןיב ךיא וו ,עיזאנמיג-טָאטש ענעזעוועג יד ,רוטאד
 .ץביוטס ןייק עשראוו ןופ ןפיולטנא

 ר"ד ,טנאדנעמַאק ןקיטרַא TD טעניבאק PK טריפעגניירַא זרעוו רימ
 זענעז רימ .ליויצ ןיא רָאסעּפָארּפ-טעטיסרעװינוא רעניוו א ,לעבעג

 ראסעפַארפ טנאנעטיול-רעבָא םעד NS טייקכעלפעה רעד ןופ טפעלברַאפ
 | .לעבעג ר"ד

 עקידלפש יד -- זדנוא וצ ךיז רע טעדנעוו ,ןרעה עניימ ,ךייא טצעז ---
 ."ןעדוי ,

 .טשימעצ ןצנאגניא זענעז רימ ,טשינרָאג ןעייטשרַאפ רימ
 .רע טגָאז -- גנודלעמ עמענעגנאמוא ןא --
 טנעייל ןוא סיוא ךיז טכיילג ,ףיוא ךיז טלעטש לעבעג טנאנעטיולרעבַא

 יירד יד ןרעוו ,עיצקא-עשזַאטָאבַאס עטריפעגכרוד ראפ -- :ריּפַאּפ ַא ןופ

 .ןסישרעד ךרוד טױט OY טלייטרואראפ (ןעמענ יד טנכערעגסיוא) ןעדוי
 ,רעגייז א 12 (קיטסניד) סנגרַאמוצ ןרעוו טריפעגסיוא טעוו לייטרוא רעד
 .(תורבקה (ma ףָאהדירפ ןשידיי םעד ףיוא

 קירוצ TK טעניבאק ןופ טריפעגסיורַא Wa ןרעוו קילבנגיוא ןיא
PKהסיפת . N WIןוא גָאט  Xןייפ ןופ טכַאנ  PKרימ ןרעוו ,פעלק  

 ןסאג יד ךרוד ןוא הסיפת ןופ ןטַאדלָאס ןָאטולּפ א ךרוד טריפעגסיורַא
 ןדנובעגוצ ןרעוו רימ .ןימלע-תיב ןשידיי םוצ טריפעגּפָא ,לטעטש ןופ
 .ןגיוא יד ףיוא ךעלכיט עצרַאווש זדנוא טגיילרַאפ ןעמ ,תובצמ יירד וצ
 טייטש ןָאטולּפ םעד ראפ .טרָא ןפיוא טייטש ןָאטולּפ-עיצוקעזקע רעד
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 טראפשעגנַא טאדלָאס א -- םיא ןבעל NK (רעטסיימכאוו) ,MSW“ רעד
 -עגּפָא TWN רימ ןוא ןטונימ עכעלטע ךרודַא ןעייג סע .רעװָאר א ףיוא
 רַאּפ א PK .הסיפת PR קירוצ PINK טריפ ןעמ ,תובצמ יד ןופ ןדנוב
 .טיירפַאב רימ ןרעוו םורא העש

 ?ןעשעג OST זיא WK יו !םימשה זמ סנ א
PRַאַס רעינישזניא רעשיסורסייוו ַא טבעלעג טָאה ץביוטס לטעטש - 

 טבילַאב קראטש ,רעטקָאד-רעדניק ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז .יקסוועלַאב
 .לטעטש PX ןדיי יד טימ טעדניירפַאב NK גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ייב

 ןשיליופ ןיא טאטופעד ןעוועג 1939 PA זיא יקסוועלַאבָאס רעינישזניא
 .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק-ָארּפ ַא -- "ַאדַאמָארה , רעשיסורסייוו רעד ןופ םייס

 ראפ ךָאנ IX ,ןזיוועגסיורַא PT ORT ןשטייד יד ND םוקניירא ןכָאנ
 ןדנוברַאפ ןעוועג טאטופעד רעשיטסינומָאקיָארּפ רעד זיא ,המחלמ רעד
 SDS עשטייד יד ןעוו ןוא ןענַאגרַא-ריפשסיוא עשיטסירעלטיה יד טימ
 "עיירפ , עשיסורסייוו א ןריזינַאגרָא וצ WMS םעד טכאמעג ןבָאה ןטנאפ
 טנעדיזערפ-עציוו סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ יקסוועלַאבָאס זיא ,קילבופער
 -ערפ DON .קסנימ PK טרַא-ץיז םעד טימ ,קילבופער "רעיירפ , רעד ןופ
 רענליוו ןופ ראסעפַארפ רעד טריטמא טָאה "קילבופער , רעד ןופ טנעדיז
 .יקסווַארטסַא ,טעטיסרעווינוא

 PR ןדיי יד ןענעז ,לייטרוא-טיוט ןוא טסערַא רעזדנוא ךָאנ ךיילג
 םימחר ןטעבעג ןוא יקסוועלַאבָאס ר"ד יורפ רעד וצ ןפָאלעג ץביוטס

 ,תוכלמ ןשטייד םוצ ברוקמ םעד ,ןאמ ריא ךרוד ןרינעוורעטניא לָאז יז
 -ניא רעד ףיוא עקאט ןוא .ןיד-רזג ןכעלקערש ND זדנוא ןעוועטַאר וצ

 -עג רעשטייד רעד טָאה ,יקסוועלאבַאס טנעדיזערפ-עציוו ND ץנעוורעט
 Diy לעפַאב-סגנוקידענגַאב םעד ןבעגעגסיורַא עבוק רָאטַאנערעבוג:לַארענ
 .טנָאדנעמַאק ןקיטרָא

 טקישעג לעבעג ONT ,עיצוקעזקע רעד רַאפ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןוא
 .לעפַאב-גנוקידענגאב םעד טימ ,רעווַאר ַא ףיוא טַאדלָאס א

 -פיוא ,1943 ןיא ןעמוקעגמוא זיא yp רָאטַאנרעבוג-לַארענעג :בגא
 רעטנוא ןרָאװעג טגיילעגרעטנורַא זיא עכלעוו ,עבמָאב א ןופ ןסירעג

mrטעב  PKןייש א ,עקנַאזיטרַאּפ עשידיי א ךרוד רעמיצפָאלש ןייז  
 לעפַאב ןפיוא טאה עכלעוו ,(ןעזסיוא 'ןשירַא IX טימ) לדיימ שידיי
 סלַא ץעבוק וצ ןגירקעגניירַא Pr ,גנוגעוואב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ
 .לדיימ-טסניד

+ 
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 .1942 רעטניוו ,ץביוטס
 ץביוטס PK גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ זדלאה ןפיוא קירטש רעד

 K ןסָאלשעג שיטעמרעה זיוש זיא ָאטעג סאד .רעגנע ןוא רעגנע טרעוו
 רעד ןיא 6 ,גָאט ןדעי .רעגנוה ןוא טלעק ןופ טייקכעלברעטש עסיורג

 רעטלע ןיא ,ןדיי עטרירעמונ ,עקיעפ-טעברַא 1.400 יד וצ ךיז ןלעטש ,ירפ

 .טכירעג-טָאטש םענעזעוועג םייב ץַאלּפ-טכענק םעד ףיוא ,60 זיב 18 ןופ
 עשיטסירעלטיה יד ךרוד טריפעגפא ןּפורג-טעברַא יד ןרעוו ץַאלּפ םעד ןופ
 ,טעברַא-ןפאלקש רעוויטקודַארפ טשינ VEX ,רערעווש רעד וצ סעכַאוו

 .חצר mon טימ טיילגַאב

 .טָאטש רעד רעטניה ײסָאש א ןרעטסאלפ םייב טעברַא ךיא
 .טעברַא רעד וצ טריפעגּפָא סָאטיוא-טסאל PR רימ ןרעוו גָאטרַאפ

 .ָאטעג PX קירוצ -- טכַאנרַאפ

 ןיא TX טרָאֿפ ָאטױא-טסאל רעזדנוא .טכַאנרַאפ קיטשרענַאד ַא
 -- JORMA יד .ורמוא PT טקעוורעד רעצרעה ערעזדנוא ןיא .לטעטש
 גנילצולפ .שטנעמ ןקידעבעל ןייק טשינ טעז ןעמ ,טסופ ,טקידיילעגסיוא

 -.ס.ס רעגניי X סױרַא טגנירּפש סע ,ָאטױא רעניילק א זדנוא טלאהרַאפ
 -סיוא ןרעוו רימ ןוא ןגַאוו-טסאל PD ןײגּפָארַא זדנוא טסייה ,ריציפא

 .טיולפ א ייב ,ןעייר ייווצ ןיא טלעטשעג
 WN םענייא ןדעי טגערפ ןוא ןעייר יד ךרודַא טייג ריציפא רעד

 עכלעוו ,ןדיי יירד ךָאנ טימ .רערעל סלַא ןָא ךיז ביג ךיא .עיסעפַארפ ןייז

 -סיורַא PK רעוו ,סעיסעפַארפ עיירפ PD ןשטנעמ יוו ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה
 רענייא .אטיוא םעניילק םעד ןיא טקַאפעגניירַא ןוא ייר רעד ןופ טריפעג
 ךיא .ןטנוא ןופ -- יירד ןוא ,ריציפא םייב ,טנרָאפ ןופ -- זדנוא ןופ

 ,געוו רעטצעל רעד ןיוש זיא סָאד .ףוס םעד ליפ ןוא -- ריט רעד ייב ץיז
 .לענש טרָאפ ָאטױא רעניילק רעד .טיוט DY געוו רעד

 עדייב .ָאטױא רעטייווצ א TS טרָאּפ ,ןסַאג ייווצ ןופ גנוציירק רעד ייב
 טריטולַאס ,ָאטױא םעד טזָאלרַאפ WWD "רעזדנוא , opr ןטלַאהרַאפ

 םעד WN ןעמוקעגנָא זיא סאוו ,ריציפַא ןרעכעה x סעפע טעדלעמ ןוא

 רעזדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד ריציפא-.ס.ס רעכיוה רעד .ןגָאװ ןרעדנַא
 ןוא -- טרַאּפשעגנָא ןיב ךיא רעכלעוו םףיוא ,ריט יד טנפע ,ָאטיוא

 :ריציפַא "ןַײמ , וצ ןעיירש ןָא טבייה ,סעכ ןופ טיור רע טרעוו גנילצולפ

 ץאלפ ןאראפ זיא STIX ,טשינ וטסייוו ? ONT זיא גנונעדרָא RIND סָאװ ,
 סױרַא טפרַאוו ןוא זדלאה םייב ןָא ךימ טפאכ רע — "??! ןעייווצ רַאפ

 עדייב TK "!סָאָאל  ײרשעג עדליו סאד ךאנ רעה ךיא .ןגָאװ ןופ

ONUNKּפָא ןרָאפ . 
 ןרָאװעג טּפַאכעג ץביוטס ןופ TOMA יד ףיוא ןענעז גָאט םעד זיא

 ןוא טָאטש רעד רעטניה ייז טריפעגסיורַא ,ןדיי 72 TDK םעד ףיוא
 ,ןסָאשרעד

7 
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 ןטיבעג YOM טרעהעג ןבָאה םיא וצ .רעטיילואג ןעוועג זיא ךָאק ךירע
nsךייר ןטירד םוצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענעז עכלעוו ,ןליופ ברעמ-ןופצ , 

 -טנַארַאפ ןעוועג זיא ךָאק .ךָאנ ןוא וואנאכעשט ,(ואלימ) עווַאלמ יוו
 -נַא TK ווָאנאכעשט ,עוואלמ ןיא סָאטעג יד ןרידיווקיל רַאפ ךעלטרָאװ
 אדלאז ןייק טקישרַאפ סיצַאנ יד TANT רעטרע יד ןופ ןדיי ליפ .ערעד
 -רעד IDK ןשילאיטסעב ַא ףיוא MT ןענעז טרָאד ןוא (ָאװָאדלאשזד)
 .ןרָאװעג טרעדרַאמ

INPןרָאװעג טּפַאכעג זיא  PNTיוז ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליופ יד  
 זיא םעטסיס רענדָאמ א ,בגא .רָאי 4 א עמרוט ןיא ןטלַאהעג םיא ןבָאה

ONTןעוועג  NDערעגנעל א טײל-יצַאנ ערעכעה יד טריטסערַא ןטלַאה  
 ND זגירקוצסיורַא דָאטעמ רעשיטעיווַאס ַא זעוועג ןבָאה לָאז ONT .טייצ
 DVIS רעמ OST חצור ןטגָאלקעגנָא

 סרעטאיכיסּפ PAK .רעכערברַאפ יד טשרָאפעג ןבָאה ןטסירוי זיולב טשינ

 יד טריפרעד טָאה OST ,ןייגרעד וצ ידכ ,ןעמונרַאפ ייז טימ ךיז ןבָאה
 סָאװ ףיוא ןוא ,עיצַארענעגעד ,טעטילאיטסעב NIN וצ "ןשטנעמ , עקיזָאד

UATקיכיסּפ עשילאבינאק רעייז טריזַאב ךיז . 

 ,1958 רָאי PX רעפעגמוא ,ןליופ PX ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג-שוידוי
 סעצָארּפ םעד PK ןעמענ וצ לייטנא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענעז
 ןעמוק לָאז םוקמוא רעשידיי רעד ךיוא ידכ ,ךָאק ךירע רעקנעה ןגעק
 .קורדסיוא םוצ

 טעוועטַארעג םיסינ טימ זיא OND ,דיי רעװָאנַאכעשט K TD ןעמָאנ ןיא
 ND רעבַײרש רעד ןטערטעגסיורַא זיא ,אדלאז PR רעגאל PD ןרָאװעג

 -עג TK יקסרעקסאג ,טאקָאװדַא רעשידיי רעטייווצ א PRK תורוש יד
 ףיוא ידכ ,יטָאלז ןייא ןופ ךיוה ןיא ,גנוקידעשטנא עשילַאבמיס טרעדַאפ
 -לושַאב טָאה רעכלעוו ,רָארוקָארּפ ןלעיציפַא זופ טייז רעד ייב ,ןפוא םעד
 -ןדיי TID טנעמַאמ םעד סעצַארפ ןפיוא ןעגנערבוצסיורַא PK ,ןכָאק טקיד
 ASP Wy ןענאטשעג זיא'ס רעכלעוו ND שארב ,גנוטַארסיוא

 זיא ךָאק ךירע ןוא םישדח ANB א טרעיודעג טָאה סעצארפ רעד
 ןרָאי עגנאל זיא לייטרוא-טיוט רעד ךיוא .טיוט םוצ ןרָאװעג טפשמראפ

 .טריפעגסיוא ןרָאװעג טשינ
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 ןמטוג לארש'

 וכזש םיטעמה

 לארשי תאמ ואנקריב - ץיוושוא WD - "רפאו םישנא,, :רפסה ךותמ

 תאצוה ,םילעופ תירפס תאצוהב םיריסא-םירבח תצובק תופתתשהב ,ןמטוג

 .1957 היבחרמ ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקה

 -קבייל ןוארב לעו םייתעבג ,'ץיבוליב קטומ-יכדרמ יללה לע רפוסמ רפסב
 תיאבאלמ תב םע ןתחתה .הבאלמב תידוהיה היסנמיגה ךינח ,ןיפירמ הירא
 יאצוי טרופסנארט םע חלשנו הבאלמ וטיגב היה .יקזדורבי'זוק תחפשממ
 .ץיוושואל הבאלמ

 וטואו סאאה טרבלא :םירטסוא םירבח ינש וקסע ותכירעו רמוחה זוכירב

 ותוא הכיזש ,רפס רלה וטוא and םישולשה תונשב .םיברל רכומ הז םש .רלה

 םגרותו תינמרג בתכנש ,רפסה םש .רתויב קפקופמ דובכו תינשער תמוסריפב

 ורפסבו ,ללובתמ-"טסינומוק היה רלה וטוא .'תודהיה תעיקש,, :תונושל המכל

 ורפסב .םלועמ המייקתנ אלו ,ללכ תמייק תידוהי המוא ןיאש ,חיכוהל לדתשה

Ninתופירחב סמלפתמ  Dyןויסנ קר .ינויצה ןורתפה םעו תינויצה העונתה - 

 לעש ,רלה רסאנ ירלטיהה שוביכה ימיב .רבחמה דצמ םיחבשל הכוז ןא'גיבוריב

 יוניפ תעשב יכ ,ינא רכזנ .ידוהיו טסינומוק ותויה :לופכ אטח ץבר ומכש

 הנפ ,הירטסואו היזלש לש םיגלשומה םישיבכב ץקיאלל םילוטלטב ,ץיוושוא

 דוע קיזחמ אוה םאה ,ולאשו ,ןוארב קבייל ינמודמכ - ונירבחמ דחא רלה לא

 בישה ןויסנהירמ ;רלה לש ותבושת תא רכוז יניא .ורפסב ואטובש ,תופקשהב

 רלה .קדצה היה ימ םע הקספ םימחר תעדוי הניאש הירוטסיהה .וכרד יפ לע
 תידוהיה הצובקה ןמ ונירבח .הזנבא הנחמב ףוגה תוחיפנמ ,רצק ןמז רחאל ,תמ

 .ןורחאה ומוי דע ילוחה-עודי ןקזה שיאב וכמת

Man yaזכרה היה יללה-"ץיבוליב יכדרמ .םידיקפתה וקלוח הדקפימה , 

 ,בונבי'צמ טרופסנארטה Dy עיגה ,הבאלמ דילי ,יכדרמ .הצובקה לש היחהיחורה

 אקוודו ,תיטילופ-תירוביצ הלועפב ןויסנ רסח היה .הרובחבש שישקה היה

 םישנא וילא בריק יכדרמ .וירבחב גוהנל תלוכיו חוכ וב ורועינ הנחמב

 הליג תורומח ןחבמ-תועשב .המיחלו םייח ןוצר םהב חיפהל עדיו םיריעצ

 הפוקתבו ,הווקת לש ץוצינ וב יח הנחמב ונתוהש ימי לכ .ןוחטבו חור-רוק

 הצובקב ינשה .ונרורחישל יוכיסה לדגש ןימאה רורחישה ינפל הנורחאה

 -רמושה תעונת Pan ,ןיפר דילי ,קבייל .ןוארב (קבייל) WAX היה תמצמוצמה

 ידי לע םקוהש יאבצה ףוגב ונתוא גצייו הצובקה ידסיימ Pa היה ,ריעצה

 יתשגפנ ומע תידוהיה תרתחמה ןמ ןושארה שיאה היה אוה .תיללכה תרתחמה

 יתלטנ רופסךיאה םעפב .9 קולבל ,ץיוושוא הנחמל הנובמ יתחלשנ .הנחמב

 יתשגפ הרקמב .ץיוושוא ידוהי לכ ךרדב תכלל יתננוכתהו הזה םלועה ןמ הדירפ

 חרוא איבה יכ ,עידוהו םויה תרחמל ילא אב אוהו .ןינע יב הליגש ,ינלופ שיא
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 .ונקנק לע תוהתל יתיצר לבא ,יתמכסהש ןבומ .ימע חחושל הצורש םדא
 התיה ולש םיספה תפילח .הנחמה יאנת יפל ןזרט ,ריעצ םדא ינפל דמע

 םייניעו יסופיט ידוהי ףא ,תוליגר םינפ .םיצהוגמ םייסנכמהו ותרזיג יפל היושע
 ,ןאכ ילצא שפחמ ''יטננימורפה,, ידוהיה המ ,יתממותשה .דואמ תוינרע ,תורוחש
 התיהש תומצע תמירע ,יב טיבה אוה .ייחל ךרע ןיאו יתוא ריכמ שיא ןיאש
 ,דרמה ימיב וטיגב יתייהו השראו דילי ינאש ול עדונשכ .לד ןורזמ לע תלטומ
 לתנחבו וב יתלכתסה "?רעונ:תעונת רבח םעפייא תייה םאה,, :עיתפמב לאש
 יתמלשהו לוכל שידא יתייה הז דבלמו ;תונכ ךותמ רבידש קפס ןיא .וינפ תא
 .החמשב ץפק pam ."ריעצה'רמושה רבח יתייה ,ןכ,, :יתינע .ילרוג םע
 עגרבו ,תונורכז ונילעה .''העונתישיא ינא םג ,השראו Jp רבח התא תמאב,,
 .וטיגב ןמטלא היסוט לש הרדחל םיסנכנ ויה דציכ ,קבייל יתוא לאש םייוסמ
 היה ךירצ אבה לכו ,רודזורפה ריקב עגנ רדחה .השראוב הרדח תא בטיה יתרכז
 המחלמה תעב רקיב אוה .קביילל תאז יתרמא .םימעפ שולש ריקה לע שיקהל
 לובג היה אל .היסוט לש הרדח תלד תא חתפש ןמיסה תא ריכהו השראוב
 םיכרדה ודרפנש דע ,הנחמה יאנתב הדימתהש ,תודידיה הליחתה ךכ .ותחמשל
 | .דוע ויתיאר אלו

 ,האופרל העיגנ ול שי ןיפיקעבש ,ועוצקמ תוכזבו ,םינישייאנכט היה קבייל
 . . .ולש תוימיטפואב דימת ינאילפה אוה .ץיוושואב םילוחה קולבב שבוחל ךפה

 ונעגה ןאכ .1 ץיוושואב ויה הצובקה לש ירקיעה חוכהו םייזכרמה םירבחה

 םהיניב ,ונירבחמ השולש יונימב היה ונלקשמ לדוגל רורב ןמיס .רכינ דמעמל

 אלממ היה רביירש .םיקולבב (םידקופ) םירביירש תודמעל ,יללה יכדרמ םג

 .הלא םידיקפתב םינושארה םידוהיה ויה ונירבחו ,קולבהישאר לש םוקמ

 ילעב ויה םירביירשה .התעיבת יפלו תרתחמה תמזויב וגשוה הלאה תודמעה

 תעונת תא תפקשמה ,הייסיטרכה תזכורמ התיה םהידיבו תובורמ תויוכמס

 םייוניש סינכהל ,ךרוצ תעשב ,ולכי םירביירשה .קולבל קולבמ םיריסאה

 .םוקמל םוקממ תועידי ריבעהלו והשימ לע תופחל ,םישנאה יסיטרכב

 דיקפת ond רסמנו םיקולב לש הרושב תחא-תבב ונומ תרתחמה לש םירביירשה

 יכ'צ אצוממ ריסא ,םירבחה דחא .תיללכה תוממוקתהל תונכהה תכרעמב יניצר

 תשרל יארחא היה ,תרתחמ תדובעב הסונמו קיתו טסינומוק ,דפרה רוספורפ

 ברקמ םימייוסמ םידיקפת ילעב יכ ,וחיכוה ונלש םירביירשה .םירביירשה

 ,בוקארקמ םיריעצ ,ונירבח ינשו יכדרמ .לקהלו רוזעל םייושע הנחמב ונירבח

 .תרתחמה יחילש םהידיקפתב ויה ,בושאלפמ טרופסנארטה םע ועיגהש

 ודנאמוק .שאייבכמ לש ודנאמוק ליעפ ןפואב בלוש תוממוקתהל תונכהב

 mannan pa עונל תורשפא ול הנתינו ,ךרעיבר םירמוחב דייוצמ היה הז

 דעש ,הז ודנאמוקל ופרוצי ונירבח ןיבמ השולש יב ,ונל הרסמ תרתחמה תדקפימ

 ונמעטמ וסנכוה ןומיסו סלזיימ ,רפואל הדוהי .םידוהי ינפב םוסח היה הכ

 .שא-יבכמל
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 תיללכ תוממוקתה תינכות

 .ץיוושוא יריסא דרמל תיללכה תינכותה םידיגו רוע המרק ןמזה ךשמב

 םיברועמ תושגרב .ןוחצנל ןוחצנמ ךלה םודאה אבצהו ,הרבשנ תיחרזמה תיזחה

 הליפאה הווקתה תוצוצינו החמשה לע .תוברקה תריז ירחא םיריסאה ובקע

 דוחייב .חצרל םידעה ינורחא תא דימשהל םיצאנה וסני דוע אמש ,הדרחה

 םידוהיב הגירהה תכאלמ תא םייסל יאנת לכב וצרי םיצאנה יכ ,חינהל דוסי היה

 תעשב ידיחיה אצומה .םייוכיסה לעו תונכסה לע ותעד ןתנ ןוגריאה .םירתונה

 םלועה לא ךרד עיקביו הנחמה תומוח תא ץתניש ,יקנע עצבימב קר היה הנכסה

 וססבתנ םיטאפרקה ירהבש תעב סומכ םולח תויהל הלדח העצהה .ישפוחה

 תונייוזמ תודיחי םג ויה תוינזיטראפה תוצובקה ןיב .םינאזיטראפ תוגולפ

 .יטייבוסה אבצה דוקיפל תופופכ ,בטיה תועמשוממו

 יארחאה םצמוצמ יאבצ ףוג םקוה ,תרתחמה תדקפימ דיל ,הנחמה ךותב

 ץנייה ירטסואה :יאבצ ןויסנו רבע ילעב םישנא ואצמנ ןאכ .תויאבצה תונכהל

 תונכהב קסע ונמעטמ .הני'צ'שרייבש דראנרב ינלופה טסינומוקהו רייאמריד

 .ןוארב קבייל הלא

 תונחמו ידוב ,ואנקריב יריסא םע קודה ףותישב הדבוע הלוב תינכותה

 ופסאנ תונוש םיכרדב .קשנ זובירב הדקפימה הלפיט ןושארה בלשב .םירחא

 רמוח לש (ג''ק 20) הלודג תומכ העיגה ץוחבמ .םיחדקא רקיעב ,םילכ תצק

 אצוהש ץפנהירמוחמ תוצצפ תנקתהל תונויסנב לחוה .הנחמל הבנגוהש ,ץפנ

 .''ןוינוא,., תשורחה-תיבמ

 הרשכהה יבלשכ תונושארה תומישמה ורסמנ רבכ תונושה תוילוחל

 -רחא 'א םויב :ךכ תינכותה הרייטצנ םייללכ םיווקב .תוממוקתהה תינכותל

 םיריסא תצובק .תחא"תבב תונוש תוניפמ דרמב חותפל ויה םיכירצ םיירהצה

 תא ץצופל לטוה םירחא םירבח לע .ס.סה לש םירוגמהייתבל ץורפת תנייוזמ

 טלתשהל DANK םיריסא םיכירצ הז ידכ ךות .הרימשהו הנחמה תדקפימ יניינב

 .הנחמבש קשנהיןסחמ לע

 ודמע שארמ ועבקנש תוילוח .רדגה תצירפל תודבכ תולודג םיירפסמ ונכוה

 ןמ ץורפל .םיריסאה ןומהל רשפאלו םיעטק המכב ליתה-תורדג תא חותפל

 תוממוקתהה .ץוחבמ םינזיטראפה תאמ עויס לבקת הלועפה לכ .הנחמה

 הנחמה לע תוטלתשה ירחא .ץוחבמ תוחוכ תפקתהב בלתשהל הכרצוה תימינפה

 .םירהה ןוויכב רהמ טלמיהלו בכריילכ לע תולעל םיריסא יפלא ויה םיכירצ

 .תינכותה לכב רתויב השלחכ יל תיארנ הנורחאה הדוקנה

 םאש ,םידוהיה ינורחאכ ונמצע תא וניאר .המחלמה ףוס אוה בורקש ונשח

 ינמוד ,והשימ .עשרה תלפמב תוארל וכז םוקמ לכמ ,םהייחב םיחוטב םניא םג

 ררועתנ ךכירחאו .ץראה יריש ,םיירבע םיריש ונרש ,םירבד רמא ,ןוארב קבייל

 .השענ המ - ןאכמ אצנו ,סנה שחרתי םא .הברה ונתוא קיסעהש ,חוכיווה בוש

 ורמא .הצרא תולעלו ''תומצעה רורצ,, תא טקלל שי ,יכדרמ רמאו קבייל רמא

 קרו .המקנה ןובשח תא םייסל שי לכ-תישאר .העשה עיגה אל ןיידע ,םירחא
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 ,הזה םלועב םיחצרנה יחילש תויהל - ץיוושוא ירחא ונייחל שי תחא תוכז
 םינורחאה םישדוחב יכ ונעדי אל םהה םימיב .ץיוושוא ינפב ריהזהלו םוקנל
 . . .םירוסיה תעבוקמ היוורל התשנ דוע הלאה

 יצחו 10 העש קרו .ץיוושואב שדח לכ היה אל ראונאיב 17-ה וא 16-ה דע
 :הנחמה לכ ינפ לע האירק הדהדיה ,םהישגרד לע ובכש רבכ םיריסאהשכ ,ברעב
 ידכ ,ןהב היה אלו םוייםוי השעמ ויה הלא תואירק !הנחמה דרשמל םידקופה
 םיריסאה לש תרעסנה םחורו תרחואמה העשה לבא .דחוימ והשמ לע עיבצהל
 " דרשמב ובצייתה ,ונלש םירבחה םכותבו ,םידקופה .וז האירקל תובישח ודחיי
 וראשנ םידקופה .ס.סה לש החיכש יתלבה תונבצעב וניחבה דימ .הנחמה
 העש ירחא .םימותס םהיפוצרפשכ םיצאנה וצצורתה תלדל תלדמו ,רודזורפב
 םהינפב עיפוה ,םיניתממה םירביירשב ורכזנ תותלדה ירוחאמ הצע יסוכיט לש
 תא תונפל םידמוע םיבורקה םימיה ךשמב יכ ,רוציקב עידוהו הנחמה להנמ
 רבכ חלשל ךירצ ,תרתוימ הלהב ילב ,רדסב לעופל אצוי יוניפהש ידכ .הנחמה

 תא הלילה ךשמב דוע וניכי םירביירשה .ןושארה טרופסנארטה תא רחמ

 .דרשמל רחמ ורסמיו המישרה
 םעפ בלהו ,הז הלילב ןיע םצע אל הנחמה .םייפנכ דימ הל התשע העידיה

 ואצי םישנא תואמו ,הלילה רצוע תא םיריסאה ולטיב םמצע תעד לע .הקזוחב

 טידידיו םירבח .ערואמה תועמשמ תא ושריפו הנחמה תוניפב ולהקתה ,תובוחרל

 .החקרמכ היה הנחמה .תושעל שיש םישעמה לע ושחלתה

 ררבל ,הארוהב ,םואב ונורב לצא השמ תא חלשו ש"נא תא ררוע יכדרמ

 טרופסנארטב חולשל יאדכ ימוימ תא עדוויהלו ,יוניפל תרתחמה סחי המ
 .ןושארה

 ךותל ונקחדנ .הלילב שולש העשב ךרעב ,ןורחאה טרופסנארטה םע ונאצי

 ,םיקיתו תרתחמ "שנא ונרכה ,תובורקה תורושב ,ונביבסמ .תונורחאה תורושה

 ךורד םקשנש ,םיפיקז ונתוא ופיקה .ונדמע הכורא העש .םינוש םימואל ינב

 ללשמו ץיוושוא תונש ךשמב רבטצנש ,רורצה תא וידיב קיזחה דחא לכ .הייריל

 דצו יבויח דצ וב היהש - הנחמה ןובס תסיפח ןאכ האצמנ .ןורחאה הלילה

 ותנוכת תוכזבש - יבויחה דצה ;ןביס אלו ףצק הלעה אלש - ילילשה דצה :ילילש

 .םינבל תפילח םג ולטנ ונבש "םירישע ,, .ךשוממ ןמז ורמשל השק אל הנושארה

 ,לכוא ילכו ,רמושמ רשב תוספוקו and - רקיעהו

 תאז,, :רמאש אוה יכדרמ ,ינמוד .ויתודג לע בלה תא ואלימ הדרחו החמש

 יאדכ היה ,יאדכ היה - ונלבס ךכ םשל קר םא ;םיחרוב םה ,הלודג העש איה

 ."'הז עגרל עיגהלו לובסל

 .ןבל םיגלש דברמ וסוכ םיכרדהו תודשה .ומוציעב דמע ינלופה ףרוחה

 .םייניעה תורומשל רדוח ,המישנה תא רצוע שבי רופכ

 הרוצ וזיאבו עיגהל שי הילאש ,הרטמה המ עדי אל שיא .דועצל ונלחתה
 !סואל !סואל :תוקעצ ועמשנ רבכ םינושארה םירטמה תואמב .םשל אובנ

 םישנא תואמ ונל וכיח הנושאר םיכרד תובלטצהב .םילשחנה תא תוזרזמה

 .שיא ףלאל לעמ רבכ התנמ הריישהו ,ונלש טרופסנארטל ופרוצ םה .ואנקריבמ
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 קרוש םייח

"7 6 6 2 8 " 

 ,1984 תנשב עיפוה - ישיא ןמוי)
 (רבחמה לש תימצע האצוהב

 הבאלמ ריעהמ תבכרה העיגה ,הלילב 12 העשב ,22.10.42 ישימח םויב

 .יכונאו יתדלי ,(אריפש תיבל) הליא יתשא :םהיניב ,םידוהי 2000 םע ,ץיוושואל

 !הצוחה - תודוקפו תוקעז םיעמוש ונא ףכיתו תרצענ תבכרה

 אלמו םויב ומכ ראומ ,קנע שרגמ תוארל ונקפסה תבכרה תונולח ךרד

 ונא .ונפוג ךותב רבוע דחפו רוק .םיבלכ םיוולמ ,םהידיב םיטוש DY םינמרג

 .ברקתמ ףוסה ,הנה :םישיגרמ

 ידכב ,תומויא תוכמ לבקל ונחנא םיליחתמו ,תבכרהמ תאצל ונקפסה קר

 - רדתסהל !תוליבחה לכ תא ריאשהל" :התיה הדוקפה .לארומה תא רובשל

INDםירבג , INDםישנ ןאכ ,םינקז ןאכ ,םישנ  DYיתשאמ דרפנ יכונא ."םידלי  

 :ןייממו ינמרג רבכ דמוע ןאכ .םירבגה תורושב רדתסהל רהמ ץרו יתדליו

 וליחתה ךכו .ונלש חולשמהמ םיתמ 3 תוארל רבכ ונקפסה .הנימי ,הלאמש

 .הנחמב ונלש םייגרטה םייחה

 ירחא ,ברעב קר .שרגמב םויה לכ ונדמע ,זע רופכב ,ישיש םויב ,תרחמל

 ."קרמ" תצק דחא לכל וקליח ,הרושב ונדמועב .קולבל ונתוא וסינכה ,דקפמה

 ,לכואהמ םועטל לגוסמ יתייה אל .הנוי ןרבוקס ,רכמ םע ,הניפב יתבשייתה

 יל ןמדזנו - ןברוחה תא ןיבהלו ימצע תא רוקסל יתלחתה .יתרבשנ טושפ

 םהל רוכמנש םישנא ועיפוה דימ ?םדאה הז המ :הארונה תואיצמה תא תוארל

 לכואה תא םהל יתרסמ - ןבומכו - יתממותשה .'וכו הירגיס תרומת לכואה תא

 .םניחב

 ונתוא ואיצוה בוש ,הנחמב יתויהב ישילשה םויב תבשב ,רקוב תונפל

 הנחמל ונתוא םיחלושש ונל עדונו ס-ל תחתמ תולעמ 10 לש זע רוקב שרגמל

 ךרד םירבוע ונאש תויה ,ונתוא לסחל םידמועש ,ונעט םירחא ."הנוב" ,רחא

 םייובש PR םילכתסמו ץיוושוא ריעה תא םיבזוע ,"הנוב"ל ונדעצב .ואנקריב

 -רפמ ונחנא" :געלב ונל םירמוא םירמושהו ינוריעה ןימלעה תיב תא םיקרפמ

 ".ידוהיה עזגה ,םכתא דחי ,תסנכה יתבו ןימלעה יתב תא םיקחומו םיק

 תיב" תבותכה וילעו הדשב ןינב הזיאל ונעגהש דע ,מ"ק 2יכ ךכ ונדעצ

 ונילע היהו רהמ ונטשפתה הדשב "!טשפתה ,רוצע" :הדוקפה הנתינ ."ץחרמ

 ילב םלוא ."ץחרמה תיב"ל ונתוא וסינכה זאו .רוזחו ךולה גלשב לגלגתהל

 ...אובל הצר אל תוומהו - קנחהו תוקעצה .זג ונילע וליעפה תוקספהבו תונולח

 לונילע תונויסנ WY וא ,ונתא וקחש םאה :עדנ אל םויה דע

 היעהמ חולשמהמ "!הצוחה" :הדוקפה תעמשנו תלדה החתפנ םואתפ

 .אשמ-תוינוכמ לע ולעוה רתיה .םירבג 285 הנחמל ודעצ ,שיא 2000 לש הבאלמ
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DAךרדה לכו מ"ק 4-כ הנחמל ודעצ רשא ,"םירשואמ"ה ןיב יתייה יכונא  

 ומילשהו ונבו יתשא לש דודה ודעצ הרוש התואב .יתחפשמ תא הכבמ יתייה

 יריקי לש םלוסיח תא יתיארו יתשגרה :יתרבשנ יכונא לבא ,לרוגה םע וליאכ
 .םידוהי ןומה לשו

 :תבותכה םע רעשו תולמשוחמ תורדג תוארל ונחכונ ,הנחמל ונעגהשכ

 Non‘ ,המסיסה תאירק nya ."תררחשמ הדובעה' - "יירפ טכאמ טעברא"

 יתוא איצות ,הזה םונהיגל יתוא תאבהש ומכ ,ינודא" :הליפתב המימשה יתלכ

 ."ןאכמ

 ,"הדנק" םיאורקה םישנא .םידגבה ןסחמ לש רצחב הלילה לכ ונדמע ךכ

 ןמש mown הפצמ םהלש ןסחמל .םישדח "םיריית" :וזירכהו םעפ ידמ ועיפוה

 .'וכו דלוקוש ,בהז ,ףסכ לש

 "!טשפתהל" :הדוקפ ונלבק ,םיררוקמו םיאופק טעמכ ונייהשכ ,תרחמל

 תוכמ לש הרדס הליחתה ,ונתוטשפתה תעשב .הרוגחה תא קר ריאשהל רתומ

  םתנווכ התיה וזו .ולשרתה - רעונ תועונתב וא ,אבצב ותרש אלש םישנא .חצר

 ונצר תפרוטמ תוריהמב .םישנא רתויש המ םייתניב דימשהל - םיחצרמה לש

 .שדחמ תוכמ וליחתה ןאכו - םידגבה ןסחמל ,גלשב םימורע תובר תורצח ךרד

 אל לודגה בורה ,ןבומכ .הצוחה חורבל ידכב ,לענ וא תחא ברג לע יתרתיו

 .םישנאה תא ועסשו םהיבלכ םע ופטסגה ישנא ועיפוה םואתפ .שבלתהל קיפסה
 לענה ."הנוב"ל הלילה עצמאב ונעגה ,תיצוב המדאב ,ןימי ,לאמש תדעצב

 ,םיפירצל שיא 10 ונתוא וקלח .המידק ךישמהל ךילע לבא ,ץובב העוקת הראשנ

 ףכיתו תשלושמ הטימל יתוא וקרז .הלילב 2 התיה העשה .םיאלמ רבכ ויהש

 ?םלועב םידוהי TY וראשנ םאה PIX הפיאמ :תולאש וליחתה

 ,היכ'צ ,תפרצ ,הניו ,דנלוהמ :הבושתה התיה "?םתא הפיאמ" יתלאשל

 ."וכו היגברונ ,ןילרב

 ירוחאמ רבכ םיאצמנ הפוריאמ םידוהיה לכש ,יתוניבה םהיתובושת יפל

 ,תולחממ יתלבס םיישדוח .1942 הכונח היה הז .תוומה תונחמב ,םיגרוסה

 תוסורפ יתש תא ןתונ יתייה ..הלגומ הלוכ רבכ התיה תינמיה לגרה .בערו רוק

 .שואיל יתעגה .תשובחת גישהל ידכב ,םחלה

 ונדמעשכ ,דחא ברע הדובעהמ יבושב .םייחב ראשאש הצר לרוגה לבא

 תשגל םירפסמ ינימ לכ לוקמרב םיזירכמ ,םייובש ףלא 20-כ םייתעשכ דקפמל

 יתבשקה אל שואי בורמ ."76628" יעורז לעש רפסמה םהיניב ,תוריכזמל

 ץור ,םייח' ,9 ףוסב ולש הרפסהש ,ילא ורמואב רזחו רעשל ץר הרושל ירבחו
 -יכזמל ונתוא וסינכהו םייובש 7 רבכ וכיח ,רעשל יתעגהשכ היה ךכו -"התא

 ולעה .תוצרא 8-מ םיסיפדמ 8-ב רבודמש ,יתענכתשה .עוצקמלו יוהיזל תור

 .11 קולב ,ץיוושוא הנחמל "הנוב" הנחממ ונתוא

 תפקתה לביק ונייובש 8-מ דחא ,11 קולבל ךרדב ונדעצב :םויה ומכ ינרוכז

 MAID עודיה "רוחשה ריק"ה אצמנ םש ,הזה קולבב היה רבכ אוה .םיבצע

 .ונתוא לסחל םידמועש
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 לע עמש אל םג לבא ,הזה קולבב תועווזה עגונב העט אל אוה ,ןכבו

 -ובש 5 ונתוא וקיזחהו וסינכה םשל ."הניטנרק" ול וארקש ,דחוימב דחא רדח
 .העש יצחל ''לויט'"ל ונתוא ואיצוה םוי לכ .תוע

 ינימ לכ םילגלגתמ ויה רצחב .םידחופמ ,םילוח ונייה "לויט" לכ ירחא

 ,םינמרג ,םיסור ,םינלופ 120° ויה ןינב ותואב .עבצא ,ןיע ,ןזוא :םדא ירבא
 ןידהייקספ תא םיעצבמ ויהו הריקחל םידחא םיארקנ ויה םוי לכ .םידוהיה ונאו

 .וזה רצחב
 .םידוהי 27 דחי - םינעש 19 TY ופרוצ (םיסיפדמ 8( ונלש עוצקמהיילעבל

 ,אנדורגמ ידוהי רוביג ,"ופאק" היה 11 קולב ותואב .םוי לכ ןידהיקספל וניכיח
 םחנמ היהו ,ערפמל םימי 5-4-ל "הדובעה רודיס" תא עדי אוה .ונב ןינעתהש

 .ןאכמ ונתוא ואיצוי ףוסיףוסש ,ונתוא
 םידמועש,תוריכזמב יתעמש" :החמשב ונילא אב דחא םוי .תמאב הרק ךכו

 םירהצה תועשב .תוריהמב חתפתהל ליחתה לכה ".ןילרבל םכתא חולשל
 - לכונא .תומשה תא ררבמ ,רדתסהל הדוקפ ןתונ ,ןילרבמ ופטסג ןיצק עיפוה
 ,ילא שגינ ,ןיצקה .תושובחת םע הלגומ הלוכ ילגר .תכלל לוכי אל רשא ידיחיה
 .האפרמל םיכלוה ונאו - הצובקה לכ תא בכעמ ,עוצקמב יתוא רקוח

 הצובקל יתוא ריזחמ אוה .ןוכנ יאופר לופיט לבקמ ינא הנושארה םעפב
 .הזה םוניהגהמ יתוא איצומש ,המימשה ידי םירמ ינא .הנחמה רעשל םידעוצו

 -וחרב תועש 3 ךשמב תבכרה תנחתמ ונדעצ .ןילרבל ונעגה 1943 ראורבפב
 ונתוא ובכע .גרובננאירואל הליבומה תבכרה תנחת דע ,ןילרב לש היתוב
 ופנפנ םה .םיאקירמא םיסייט םייובש ודמע ונינפלש ןוויכמ ,הנחמל הסינכב

 .דארגנילאטס לע ברקה תפוקתב היה הז .ונמצע תא ונמחנו - ונילא םהידיב
 mannan הצקב .תונידמ ינימ לכמ םייובש ואצמנ הנחמה לש םיפירצ 6072

 ,ועדי םיבר .19 קולב ול וארק .וילא ברקתהל רוסא היהש ,רדוגמ ףירצ היה

 ודשחי אלש ,הזה ףירצה לא ברקתהלמ וענמנ הנחמה ייובש .ידוס ףירצ הזש
 .םינפבמ השענ המ עדווהל םיצור םהש םהב

 תונוכמ םע ,רדוסמ סופד תיב םש היה .ונתוא וסינכה הזה ףירצל ,הנהו

 םינמרג ,םידמושמ ,תבורעת יאושנמ םג ,םידוהי םידבוע תורשע המכו תושידח

 לבא - דלוונכוב ,ואכד תונחממ (.ס.ס-ה םעטמ םילותש ויה .םהמ םידחאש)

 .יעוצקמ עדי ירסח

 ,ורכזו ומש חמי רלמיה ,סופדה לע הנוממה תיבה ד לעב''עיפוה םוי ותואב

oyחינצמ ,תנגוה אל הרוצב ונב םחול ביואהו תויה" :ונינפל םאנו ,ותילמפ  

 םיצלאנ ןכל - םיפייוזמ ףסכ תורטש ,םחל-יסיטרכו ןוזמיישולת םינוריוואמ

 רסחי אל ,תוריסמבו תונמאנב ודבעת םא .הרוצ התואב המחלמה תא להנל ונא

 ,חצנת הינמרגשכ ,המחלמה ירחאו םיינייגיה םיאנת ,דוגיב ,לכוא :םולכ םכל

 ."םכתא ררחשנ

 .ס.ס יניצק 2 ונשיו ורמש סופדב 19 קולבב ."םינינע"ה וליחתה הנהו

 לע ,םישדחה םיסיפדמה תא ולאשו ורקח .עוצקמב אצמתה אל םהמ דחא ףא
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 יתרכהש ןוויכמ ,''ילופ' לע יתעבצה יכונא .דובעל םיניינועמ OA תונוכמ הזיא

 ומירחה רשאכ ,הבאלמ וטיגב דוע םייתנשכ הילע יתדבע .בטיה וזה הנוכמה תא

 תא ליעפהל ונלחתה תרחמל .ונריעל דויצה לכ תא וריבעהו גיצנדב ידוהי סופד
 הזיא דובעל ךכ יתכשמה .ןילרבמ רגובמ ידוהי ,רזוע יתלבקו תונוכמה

 !הרובש שממ ,תלעופ אל הנוכמה -ירזחבו םיתורשליתאציסעפ | .תועובש 3

 ינפל םינש 8 .עשופ ,היזלש ,ןטיובמ ידוהי ,ופאקה עיפומ .תרומרמצ יתלבק

 הנוממה ,ופאקה היהנו גהנ אוה עוצקמב .ואכד הנחמב בשי רבכ המחלמה

 :סופדה לע

 םינוממל לצלצמ אוהו .ה'זאטובס ינפמ ךב וריי ?"הנוכמה תא תרבש ,המ"

 .ןילרבל

 לבא ?ןישלהל לוכי אוה ךיא .ידוהי אוה אלה ,הפ ךלוה המ .ריווחמ ינא

 בוזע" :יל ץעימו ועוצקמב סדנהמ ,היכ'צמ ידוהי הדיצה יתוא ארוק ןמז ותואב

 קרש םינמרגל חיכוהל ידכב ,םרג אוה רבשה תא ,ותא קסעתת לא .הנוכמה תא
 השעמל םרג אוהש ןורחאה אלו ןושארה ךניא .תונוכמה תא תרשל עדוי אוה

 ."הז הזבנ

 תא םיקדוב .ןילרבמ הדעו העיפוה ,ברע תונפל םוי ותואבש ,הרק ךכו

 לתוא ריבעהל - הריהמה ותבושת ?יתא תושעל המ ופאקה תא םילאושו הנוכמה

 .תרחא הדובעל

 ךשמב :ופאקה לע םיטרפ המכ רפסל ילע ןאב .היכירכב הנש יצחכ יתדבע

nowלכ .ס.סיה ישנא 2 ונילע ורמש .םידבוע 60 רבכ ונמ סופדה ישנא 1943  

 .ופאקה לצא וריאשה רעשה לש חתפמהו רכתשהל ןילרבל ועסנ םה 'א םוי

 תירבה תואבצ ייובש לש הנחמל סנכנ היה ,תונמדזהה תא לצינ אוהש ,ןבומכ

 ,םימולהי ond רסומ היה ,ורזח .ס.סיה ישנאשכ ,תרחמל .םיקסע םתא השעו

 .רז עבטמ ינימ לכו בהז

 איצוה ,הלילב 2-ב ,תבשייאצומב תחא םעפ .עורג יכה היה הז אל לבא

 אל דחא ףא .תוחוכהמ ונלפנש דע ,"תולמעתה" ונתא השעו תוטימהמ ונתוא

 ינפמ ,תוומ דחפ ונממ ודחפ םלוכ .הלכשה ישנא וניניב ויה .דגנתהל זיעה

 לכואה רדחב הדובעה ירחא םישנא 43 ונבשי םא .חצר תוכמ ץיברמ היהש

 ,דחפמ היה דימת ."תולמעתה" תושעל ונתוא איצוהו ףכית עיפוה - ונחחושו

 ."טנייה'' יאסירפה PNY AND ,ןייטשפא היה בוט יכה ידידי .ודגנ דרמתנ אמש

 -ילעב 11 דוע סופדל ואיבה דחא םוי .םויא רבד היה ,דחיב ונתוא הארשכ

 .לכה םירחהו ןהילטלטמב שופיח השע .קוטסילאיבמ 5 ,'זדולמ 6 - עוצקמ

 .תועלצ רבש ינשלו םייניש יתש דחאל איצוה םוקמב וב ,ודגנתהש הלאל

 .םיקולא םלצ תא דביאש ,ןותחתה םלועהמ ,תחשומ םדא הזש וניאר

 ויה םה .ונלוכי אל רמשמה ישנאל וילע ןנולתהל | .ונממ ודער םלוכ

 :יתטלחהש דע - םוקל ,לופל :תולמעתהב ונב ללעתה הזה ופאקה .םידחושמ

 אלש ינפמ ("יבר") 'רניבר" יתוא וארק .ולזא תוחוכה ,טושפ .רתוי םק יניא

 המל" :הצירב ופאקה ילא אב הנהו .רקוב לכ ללפתמ יתייהו קינקנב יתעגנ

 למעתהל ךישממ אוה .בכשל יתכשמהו "!חוכ יל ”px :יתבושת "?למעתמ ךניא
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 עידוה אוה .םיסנכנ .ס.ס ישנאו קולבה רעש חתפנ םואתפשכ ,םידבועה רתי םע

 .ויתודוקפ אלממ אלו םישנאה תא דירממ ינאש ,םהל

 ,דב תוריל םילוכי םכנה .חוכילןיא' "?ךתא המ" :םילאושו ילא םישגינ

 ופיצ אל "!תונעל אלו ,דובעל ץיוושואמ יתוא םתאבה .השוע יניא תולמעתה

 ".הדובעל רהמ הצירב םלוכ ,םוקל" :הדוקפ ונלביק .ומהדנו הלאכ םירובידל

 תא ךפה אוה לבא ,למעתהל םיניינועמ ונייה .תולמעתה םתס התיה אל וז

 הז ,ןכ .תומצעה לכ ובאכ ,הזכ "טרופס" ירחא .ונתוא רובשל ידכב ,םזידסל הז

 ועיבהו וחמש הרבחה .ונב עוגנל רתוי וזיעה אל !ןורחאה "טרופסה" היה

 .יבל ץמוא רובע הרקוה

 .הגהנהל םישנא 3 ורחבנ תוידוסבו ןגראתהל ונלחתה

 ,תוחלקמה ןויקנ לע רומשל דחוימ םדא היה ,סופדב אל ,קולב ותואב

 "עבר" .דמג היה אוה .תוחוראה תא pond ,הנישל םישגרדה ,לכואה רדח

 .תונוש תובינג PAI רהוס"תבב תבשל קיפסה המחלמה ינפל םינש 6 .ידוהי

 הזו ופאקל ריבעה בונגה ןוזמה .תונמה תא ונל ןיטקמ םוי םוי היה הזה דמגה

 .דאמ ונממ ונרהזנו ןישלמ םג היה דמגה .הנחמב ותוא רכומ היה

 ונא תונולחה ךרד .םלואל ונתוא םיארוק ריהב םויב .ץצופתה רבדה לבא

 - ומצעב אוה רבוע תורושה ןיב !"םוד" :הדוקפ םיעמושו .ס.ס ישנא םיאור

 .הפ םיעצבמ תודובע הזיא הצוחה םחיליגש יל עדונ" :םואנל ליחתמו רלמיה

 "?םידיחיב וא םיברב רבודמ םאה .רוקחנ ונא

 "םינקסע"ה ךיא בל ומש ךומסה הנחמב .ס.סיה :ררבתה הריקחה ירחא

 .ןילרבל וחווד םהו - םיקסע םישועו תוישפחב הנחמב םיבבותסמ ונלש קולבהמ

 15-ל ינשהו ,תוומל דחא - םירמושה ינש ונודנ ,םייעובש החקלש הריקחה רחאל

 .שיא 14-ל םירמושה רפסמ תא וריבגה כ"חא .הנש

 דובעל ליחתאש ,עיצהו ילא שגינ ופאקה :ןינעמ רבד הרק הז הרקמ רחאל

 וצר םירבחה לבא .הריקחה ירחא םקנתיש ,יתדחפ .יתברס .הנוכמה לע הרזחב

 .ונממ רטפהל ידכב ,רוזחאש

 דוע איבהל םידמועש ,ונל עדונו שיא 80 סופדה רבכ הנמ וזה הפוקתב

 םישדחה ואוביש ינפל הריקחה תא םייסל ןינועמ היה .ס.סיה .ץיוושואמ 0

 ,בוט שיא .הנוכמה דיל הלחתהב דבע יתא דחיש ,ןקזה ידוהיה תא ופאקל ונימו

 וחלשש ,ול הבתכ איה .הנממ םינב 3 ול ויה .הינמרג התיה ותשא .ןילרב דילי

 יתוא ררחשמ היה תותבשב .קונית ומכ ינפל הכוב היה .ץיוושואל םינבה תא

 .ללפתהל ידכב ,הדובעהמ

 תיזחמ ורזחש םיכנ י"ע הרימשה תא ופילחהו ודיקפתב וריאשה דמגה תא

 םינמרגה תלפמש ,שיגרהל ונלחתה .לגר ילב ינשה ,די ילב - דחא .דרגנילטס

 .תברקתמ

 ואיבה .רטמ ינשכ הובג ,רנרו ףולא-ןגס היהנ סופדב הרימשה לע הנוממה

 תא םישיגרמ ונייה ,הזה ףוצרפב ןנובתהל .טפשמה ירחא ,ואכדמ דחוימב ותוא

 לסחל יתמו ךיא ,תוומה ןידיקספ קיזחה דחא סיכב .תינמרגה הדמשהה תנוכמ

 םידוהי) םידבוע ונייהש ןמז לכ ,עוגפל אל ,לובכ היה - ינש דצמו .ונתוא
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 .(תלעותל

 םעפ יתדבעשכ .עודמ ריבסאו !אל - יכונא .ול ופנחתה ,וינפמ ודער םלוכ

 תא ריכהל ידכב ,הנוכמל הנוכממ רבע אוה ,'זדולמ .ר םע דחי ,הליליתרמשמב

 ינא המל ,עוצקמה תא ריכמ ינא יתממ .לואשל ליחתמו ידיל רצענ .םישנאה

 ,יתדלי ,יתשא תא :ול יתינע ?אל התאו ,םיצצולתמו םירש םירחאה ?בוצע דימת

 ליל הפצמ המו - םיזאגב םתפרשו םתגרה ימאו יחא

xinימו הפונחהיילעב ימ ןיחבהל ליחתה עגר ותואמו יתבושתמ םמותשה  

 .ונא

 םיבישקמ ונאש ,ןוכנ הז םאה ,לאושו ריהב םוי יתוא תארוק וזה תצלפמה

 ?הינמרגב םילבקמ way הזיא ךל עודי םאה !ןכ :יתבושת ?ץוח ירודישל

 רפסל ונל שי ימל ,תוומל םינודנ הכו הכ ןיב ונחנא אלה ,לבא !ןכ :יתבושת

 ןישלמ םכיניב שי .הזמ תעדל רוסא יל לבא ,הנוע אוה ,תמא ?תושדחה תא

 .וידר ילב תועובש 3 - ונלביקש שנועה .ןישלמה ימ םיעדוי אל םירבחה .דחא

 אלש ”San ונאטבתהש הנעטב ,דרשמל .ע oy דחי ,יתוא םיארוק תרחמל

 סג רקש הזש ,הנע Man .םגמגל יתלחתה ...'שארה םג ,םיכנל ,םהל רסח

 ןישלמל ארק ,תונשלההמ רטפתהל ונוצרב .תמאה וזש ,ןיבה - רקוחה - אוהו

 תא ריזחהל ידכב ,הנורחאה ךרדב רחב אוה .דמגה אלא רחא אל הז היהו -

 .םדוקה ופאקה

 .דקפמל בצייתהל םידבועה לכ לעש ,הדוקפ םילבקמ םימי המכ ירחא

 המכ ואצמנ דמגה לש הצלוחב - הנהו ,דחא לכ לש םיסיכב שפחל םיליחתמ

 ישילשה םויבו ח"וד השענ םוקמב וב .הפוקה תריפס תעב םירסח ויהש ,תורטש

 .ןילרבל ותוא הריבעהו תינוכמ העיגה
 א

 אל .ץיוושואמ שיא 60 דוע ואיבה 1943 ראוניב .דמגה תשרפ המת הזב

 הארנכ .ןידייכרוע ,םיאפור ,םיקנב ילהנמ ,םיליכשמ םישנא אלא ,עוצקמ ילעב

 תעב .םיסיפדמכ המישרב םתוא סינכהו םליצהל הצר ץיוושואב ופאק הזיאש

 דחא לכל ונקלח .הרזח וחלשיו םתוא ןוחבנ אמש ,םילהובמ ויה ,סופדב ןוימ

 ."וטלקנ" םהו םידיקפת

 ופאקה .הלק רתוי התיהנ ונילע הרימשה .שיא 130 הנמ רבכ סופדה

 לע בושחל ונלחתה .וינב 3 לש םתגירה ללגב "האר אל"ו עמש רגובמה

 ונרחב .ליפכהל וא ,תרצותה תא תיחפהל :תויורשפא יתש ונל ויה ."תילכת"

 לכב רצייל ונא םילגוסמ ,לדג םדאה חוכו תויהש ,םינוממל םיעידומו הינשב

 תוריהמב ץורל תונוכמל תתל :היה ונלש בושיחה .תורטש לש לופכ רפסמ שדוח

 ילקתהש ריינ) "הרוטלקמ'ה היהת ,תורטשה תריפס nya ,כ'חאו רתויב הלודגה

 - חבושתה ?תלוספ הברה הכ ,הרק המ :לואשל וליחתי םינוממהו - לודג יד (לק

 .עורג ריינה

 ינפל וליכשה אלש ,םיצולח .הנוילעה לע דיה התיה סופדב ןילופ יאצויל

 ,1944 ,חספ ינפל עובש וטילחה - תונוש תוביסמ לארשי-ץראל תולעל המחלמה
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 לנימ לכ ונלשיבו תוקרי ,המדא יחופת הנק ,ם"קשל חלשנ Ink .גחה תא ןייצל

 ”mony תונחלוש דיל ונפסאתה ברעבו הנטק הלהקמ הנגראתה .םילישבת

 .ןבל-לוחכ תורינב םיסוכמ

 לאגינו םוי אובי ףוסיףוסש ,ונמצע תא דדועלו םואנל יתמקש יתמ ,ינרוכז

 תלדה ירוחאמ םידמוע "םה"ש ,ינזואב שחולו .ע ילא שגינ ,וז היוזב הדובעמ

 ,1944 חספב ,םויהו ,םינורחאה יצחו הנשה תא יתרקסו יתלהבנ אל .םיבישקמו

 ונדבא אל .תורחה גח תא תגגוח ,רלמיה לש ופאל תחתמ ,ןילרבב םידוהי תצובק

 הצחנ ונא םגו וז הרעסמ לצנינ ,ינשל דחא םיארחא היהנ םאו םיקולאה םלצ תא

 .ונדרפנ "הוקתה" תרישב .םיה תא

 :יתבושת '?לומתא התיה הפיסא וזיא" הלאשהו ,םינוממל יתארקנ תרחמל

 ."חספ ונגגח לומתא ןכל - םיחמש היהנש ונתאמ דימת םישרוד םכנה אלה

 "...הלומעת ילב ,אבהל לבא" - ינמרגה הנוע - "ןוכנ"

 ןייצל ךיא ,ןנכתל וליחתה ,ןמז המכ רובעכש ,םידדועמ ךכ לכ ויה םישנאה

 םהיתוליבחמ שירפהל וליחתה ,ףתתשהל ודחפש הלא לכ .תועובשה an תא

 ana "תופתתשה ימד"כ

 םתוריסמ תא וניארו סופדה ישנא בור וב ופתתשהש ,תועובשה גח ירחא

 .יניצר רתוי והשמ ןנכתל ונלחתה ,ינשל דחא

 לופיט לבקמ היה ,(תיניצר הלחממ ץוח) הלוח היהנש ימ ,ונלש קולבב

 עובשב םעפ םיפסאתמ ויה ,םייניש יופירל לבא  .וניניבש םיאפורהמ ,םוקמב

 .תירבה תואבצ ייובש לש האפרמל םיכלוהו .ס.סיהמ םיכנה יווילב ,םישנא 6

 ,םשה תא םושרל וילע היה ,לופיטה תא רמגשכ .תרתחמהמ היה לפטמה אפורה

 .תונעל ונססה ?םידבוע ונחנא המ :טקשב לאש ,19 קולב םשרשכ .קולבה 'סמ

 תרצות - יאקירמא רלודו גנילרטש הריל לש רטשול ןתינ ,כ'חא עובש לבא

 .ןזואהסקז

popתונוכמה תא םיבכמ ונא .םויבו הלילב ,ףרה ילב תצצפומ ןילרב .'44 , 

OXYהמימשה םילכתסמו : PRחמה לעמ סוטל םיסוטמ םיכימנמ םילגיםילג " 

 ונבשח - ונאו .םירבכע ומכ םיטלקמל וחרב ונילע םינוממה .ןילרבל ןוויכב ,הנ

 ."םיתשילפ py ישפנ תומת" ונלהצו

 ונייה .הינמרג לע תיריווא הפקתה תברקתמ :וידרה עידוה 1944 ילויב

 לע הינמרג לש המחלמה תזרכהל הנשה םוי היה הזש ,ררבתה .םיחותמ דאמ

 .ןזואהנסקז הנחמב DA תוצצפ המכ ולפנ ,ןילרב לע הצצפהב .תוצעומה:תירב

 הצובקה .םינעש - 17 קולבב .סופד דוע 18 קולבב .סופדה היה 19 קולבב

 -וריוואל םינועש ינימ לכ םיביכרמ ויה םה .ץיוושואמ ונתא דחי האב הנורחאה

 סופדה ןוויכל הטשפתה שאה .הצצפהה ןמזב וגרהנ םלוכ םה .'וכו םירדר ,םינ

 .הרבגות הרימשה .תובכל וחילצה ,וננובאדל .תורטשה ןסחמלו
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 ויהנ ונילע םינוממה ,הפוריאב הינשה תיזחה רבכ החתפנשכ ,ץיק ותואב

 ,בל ומיש" :זירכמ וידרהו דקפמל ןנוכתהל רצחב ונדמע ."םיכר" רתוי רבכ

 ישנא ."תועדוהה ירחא ובקע - ץצופתה רריפה לש טלקמה - הבושח העדוה

 תוכחל םיליחתמו סופדל םיסנכנ !קולבל רהמ ץורל - הדוקפה .וריווחה .ס.סיה

pxוידרה תקיתש לש תועש שולש ירחא ,4 העשב קוידב .םינינעה וחתפתי , 

 ותוא וליצהש הלאל הדומ אוה ."רריפ"ה לש ולוק תא םעפה םיעמוש ונא

 .החילצה אל הדירמהש ,ונוניבה .ןוחצנה ןעמל לכה השעיו

 .1945 ראוני

 .הינמרג לע הנורחאה הפקתהה תא םיסורה םיליחתמ ראוני עצמאב

 םירעה תומשב תוכיס םימשו לכואה רדחב תיקנע הפמ םילות ונילע םינוממה

 םיעמוש ונא .הינמרג תמדאל תברקתמ תיזחה .ןילופו תפרצ לש תותיזחב

 םישיגרמ WK .רדוא רהנ לע טרופקנרפ ירעשב רבכ םידמוע םיסורהש ,וידרב

 לרמגי הז PR ?ונתיא היהי המ :הז םע דחי .הבורק הינמרג לש התליפנש

 םיאיצומ .לופיט םינתונ אל רבכש ,םירסומ םיינישה תאפרממ ורזחש הלא

 - ונאו .םדויצ לע םימלש םיפירצ תוריבעמ אשמ תוינוכמ .תונוטיסב גרוהל

 ...!הזה עגרל וניכיח אלה

 ,ודיב אצמנונילע ןידה רזגש ,תצלפמה העיפומ - םירהצה תועשב ,הנהו

 .רחא םוקמל MK ריבעמ אוה .םימי 3 ךשמב תונוכמה תא קרפל :עידומו

 ףורשל סרג קלח .םישנאה לע הטילשה תא ונדביא - השק הפוקת הליחתה

 .ונתבוטל לעפי ןמזה ,תוכחל - ןעט בורה .חורבלו לכה

 תדחוימ תבכר וגישהש ,ועידוהו "םילודג" המכ ועיפוה עובש רובעכ ,ןכאו

 ,תורושב םידעוצ .ןזואהסקז תא ונבזע ראורבפ ףוסב .דויצה לכ תא ןיעטהל

 ונירחא םיבקוע הנחמה ישנא .תבכרה ןוויכל ,ונבג לע תויאבצ תוכימששכ

 ?תוומל וא םייחל ?ןאל .תוכירדב

 תא ונשגרה .הנורחאה םעפב הסורהה ןילרב תא וניאר תבכרב ונעסונב

 ריעה לכ .ןדזרד ריעל ונברקתה ךכו - וניריקיב ועציבש תועווזה רובע 'ה תמקנ

 .תוסירהה ךרד רובעל ידכב ,תועש המכ הבבותסה תבכרה .הסורה התיה

 .רובאט ,גארפ תא ונרבע .יכ'צה לובגל ונברקתה

 םרבעב ,תונורקהמ ץופקל וצר םייכ'צה םידוהיה :םייטמרד םיעגר ויה

 .םהלש םידליו םישנ ויה םהב ,םהלש םירעה תא

 םימי המכ לש םילוטלט ירחא ,הירטסוא לובג לע ןזואהטאמ הנחמל ונעגה

 .תולילו

 ברה דעצ ידיל .תבש ליל היה הז .שאייתהל ליחתה בורה ,הנחמל ונתכלב

 השיגה קר .לאגינ ןאכמ ,"תבשה םויל ריש רומזמ'' דיגנ אוב :יל רמאו סוכרמ

 םיתמ לש תורוש .הזה םוקמב ודמשוה םישנא תובבר המכ ,רבכ החיכוה הנחמל

 ,הצקב אלא ,םלוכ םע דחי אל .ונתוא וסינכה הזה הנחמל .ביבסמ םיחנומ

 .הפרשמה דיל הירייתונוכמ לש הרימש םע ,רדוגמ םוקמל
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 תוריקה לע .ןוזמ ילב תולילו םימי 3 הזה םוקמב "וניליב" ךכו ונתוא ורגס

 לתוא םיאיצומ הז ךיראתב" ."שפוחה יחי" :תובותכ ינימ לכ ונאצמ קולבה לש

 ישילשה םויב לבא ,ונלרוג םע םילשהל ונלחתה ."1945 הווש 1918" ."גרוהל

 | .לכה ררבוה

 .רנורבנטלק הנחמה דקפמ - ומצעב אוהו תחתפנ תלדה ,םידעצ םיעמוש ונא

 ,רשק םכתא היה אל תונוש תוביסמ" :ונתוא ריהזמ ,ןילרבמ םינוממה םע דחי

 היה םואנה לכ ."תונעל אל - תולאש םכל וגיצי םיימוקמה םירמושה םא לבא

 ונעדי יעיברה םויב .תועדייקוליח םהיניב שיש ,רדסב אל והשמש ונקסהו רזומ

 .לכה

 אל ןזוהטאמ הנחמב .הירטסואל ונתוא וריבעה .העינכל הננוכתה הינמרג

 ולעה ,םיבשותה ןיב רזפתהל ליחתנש ,ונלש םינוממה לש דחפמ .םוקמ היה

 -וצא .הנחמה ךותל סנכהל ונלש םינוממל ונתנ אל הלאו - הזה הנחמל ונתוא

 "וממה לע הרימשה תא רוסמל ,דחוימ חילש oy הדוקפ own ואיבהו ןילרבל וצר

 וליחתה .ונילע דוקיפה תא ולביק ןילרבמ םינמרג .תמאב הרק ךכו .ןילרבמ םינ

 .הפ ךלוה המ וספת אל הנחמה ישנא .רדשמה תא וריזחהו ןוזמל גואדל

 לוידר םיעמוש "תוומה קולב"ב

 -ובש 5 הזה קולבב ונייה .בר חתמבו תוריהמב וישכע םימדקתמ םינינעה

 ץורפל וחילצה םיסורה .תבכרב וראשנ ודויצ לכ לע סופדה תונוכמ .תוע

 תא הל ריזחהל םינוממה לע תצחול תבכרה תלהנה .הירגנוה ךרד הירטסואל

 עוצבל ול pina קולבה .ונתוא דימשהל ול רוסאש ,עדוי רנורבנטלק .תבכרה

 םישוע ונייה םוייםוי .הדשב דויצה לכ תא קורפל :טילחמ אוהו .ןידייקספ
 -טאממ מ"ק 45 םידדוב םיפירצ המכ ואצמש דע ,הרזחבו תבכרה תנחתל מ"ק 4

 היה ,גרובצלזמ מ"ק 30 ,םוקמה .םיידרפס םייובש 150-כ םש ויה םדוק .ןזוה

 תא ביכרהל ונלחתה םשו םיפירצ המכ ודמע רפכה הצקב .עוגרו טקש הארנ

 .15.4.45-ב היה הז .דויצה
 וזש ונוניבהו ונעדי .הלועפל תונכומ תונוכמה לכ רבכ ודמע לירפא ףוסב

 .עבצ ונל ןיאו תוכשמנ תוצצפה ?דובעל ךישמי סופדה ךיא .ןיע תיארמל

 ויה תרחא - וצר אל ונתוא ררחשל !שיב בצמב םינוממהו תבכרב ראשנ הז

 "וכמה תא קרפל הדוקפ ונלביק .הבורעיינבכ ונייה ךכו .תיזחל םתוא םיחקול

 ויה ,הלאה םירהה ךותב .םיפלאה ירהב ,"קרוולאטש"ל ןתוא ריבעהלו תונ

maimהדוקס' לש תורקיה תונוכמה תא וריבעה םשל ,ןוטב לש םימלש  

 םג ונעצב .רמוחה תא ףורשל ידכב ,תורוב רופחל ,ונילע היה .היכ'צמ "קרוו

 !ףוסה ברקתמ - רקיעה .הז תא

 ןרותה תיצחמל םילגדה תא םידירומ :םיאור ,רקובב 1.5.45 'ג םויב

 תרחמל inn רלטיהש ,עדונ םירהצב .וידרה רישכמ תא ונתאמ םיחקולו

 ונתוא םיריבעמ ןכל ,ונינפל תיזחהו תויה :םיעידומו דקפמל ונתוא םיאיצומ

 םויב .תוצובק 39 ונתוא וקלחי ,הרובחת גישהל השקש תויה .רחא םוקמל

 - ברע תונפלו ,היינשה - םירהצב .הנושארה הצובקה האצי ,4.5 ,ישיש
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 הצור אל הנחמה ןיצק :ןינעמ רבד הרק ןאכ .אזנבא הנחמל ונעגה .תישילשה

 וסינכי אל םאש ,וניבה םהו רחבנ דעו היה רבכ הנחמה ךותב .ונתוא לבקל

 :תוירחאה תא םמצע לע וחקל .רעשה דיל ונתוא ולסחי ,הנחמה םינפב ונתוא

 .המינפ ונתוא סינכהו רעשה תא חותפל mx ןתנו עפשוה ןיצקה .ונרובע

 .ונקבחתהו וניכב .הצובקה ישנא רתי םע ונשגפנ םש

 וליפא םידחא ."םיירא" - יצח ,םידוהי 130 לש םלרוג לע רופיסה םת הזב

 םלועה תמחלמבו הנושארה םלועה תמחלמב םיינמרג םילייחכ תיזחב ומחלנ

 .ןזוהסקז הנחמב םינש יצחו שולש - הינשה

* 

 יתחפשממ .1939-45 ,הינשה םלועה תמחלמ תפוקתמ יתונורכז םה הלא

 יבל - ולתנו ופרשנש - לכמ יל םירקיה - וכז אלש ,הלא לע .ידיחיה יתלצינ

 .הזה םויה דע באוד

  AMIN TN.טעג 2
era 

 יי
 רע כ יש מ ר עג 5 8 רע עשזר אה

 בשווי שר א וו

 6 א td pe ווא paar [ דיי רןוו רע רע

 ל אוב ככ ע יז ט א ד 6
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 קיט הירא יבצ

 ןוסא למיב ''לזמ" תצק

 יתייה הזה ןמזה ךשמב .17 ליג דע יתייה םש .הבאלמב 191772 יתדלונ

 ."הרותידומלת,,ב יתדמל הז ירחא .רשיפ לש רדחב יתדמל .''ריעצה רמושה,,ב
 לברה .רבוקמ היה ילש יברה .הרות דבלמ רחא והשמ ow ודמלש ,רכוז ינניא

 יתדמל .במולוג להנמה ושארבו יממע רפס:תיב יתרמג OW .רנ'זור היה ינשה

 יתייהש ןמזב .השראול רוגל יתרבעו היסנמיגל הנש יתכלה .14-15 ליג דע

 שאר .דואמ ליעפ יתייהו "ריעצה רמושה,,ל יתסנכנ ,יממעה רפסה:תיבב

 .תומר לקייח היה תורדתסהה שאר .רברג ללה היה וירחאו ןמזולג היה הצובקה

 יתאצי השראוב .ריעה תא יתבזעש דע ,םינש שולש יתייה "ריעצה רמושה,,ב

 קסע ילש אבא .יאמצע תויהל יתיצרו ,בוט היה אל תיבב ילכלכה בצמה .דובעל

 השראוב .רכמו םייוגהמ הנק אוה .תוניבג ,םיציב :תיאלקח תרצות רכמימב

 להנל יתלחתה הנש התוא .1935 naw דע 1930 תנשמ םידב לש תונחב יתדבע

 לתייה המחלמה ץורפב .יתנתחתה 1938 תנשב .תיאלקח תרצותל ילשמ קסע

 .השראוב

 IX היה ןוסניול םהרבא .תודחאתה - ןויצ ילעופ תגלפמב יתייה השראוב

 לק היה אל םהה םימיב לבא .טאקיפיטרס - הילע-ןוישר לבקל יתלדתשה .ר"ויה

 לק אל .םיעצמאב ךרוצ היה םינמרגהמ קחרתהל ידכ םג .טאקיפיטרס גישהל

 1939-בו יתנתחתה 19382 ,רומאכ .הנותחה רחא הנש ,םוקמהמ קחרתהל

 לכ OY היהיש המ יכ ,ונבשח לבא ,עיגי רלטיהש ונעדי .המחלמה הצרפ
 ונימאה אל ,תמדוקה המחלמה תא ורבעש םישנאה .ונתא םג היהי ,םידוהיה

 ,ורבסו הנושארה המחלמהמ םינמרגה תא וריכה םה .הזכ Pox תורקל לוכיש

 המ קוידב ונעדי אל 1933 תנשב ןוטלשל הלע רלטיהשכ .ער ךכ לב היהי אלש

Inםינוילמ םנשי ןה לבא ."פמאק ןיימ,, תא בתכש רחאל וליפא ,ויתובשחמ  

 .בהא אל אוה םירחא םימע םג לבא ,םידוהיה תא בהוא וניא םנמא אוה .םישנא

 .טילחהל לק אל הז .ילש םייחה תא רדסל יתלחתה קר הנש התואב ,הזמ ץוחו

 המ יתיארו הדובעל םימעפ המכ יתוא וספת .תועובש השש יתייה רלטיה םע

 ,תודובע ינימ לכב םש יתדבע .קסנאדגל תבכרה תנחתל יתוא ואיבה .שחרתמ

 םולשב ברעב עיגהלו תויחל קר וניצר .םולשתב רבודמ היה אל .תורצה וליחתהו

 .התיבה

 תולובג םיצוח

 רוזאו ."ךילר,,ל תכייש התיהש ןוויכ ,רחא pawn ללכב היה הבאלמב

 ,תישילשה םעפב .םימעפ המכ יתוא וספת םה .רחא והשמ אוה םג היה שוביכה
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 .הפ אל ונחנא וז העשב רחמ .2 העשה וישכע :יתשאל יתרמא ,התיבה יתרזחשב

 ;ופאטסג לש תינוכמ הרבע ,השראוב הנל'צ בוחרל יתרזחשכ :הפיחד דוע התיהו

 דצל רובעלו תיבל ץופקל יתקפסה .ורי םהו ,יתחרב ינא .רוצעאש ידכ ופצפיצ םה

 לתכרע :יתרמא .םיאתמה ןמזה הז םא ,יתשא הקפקיפ תרחמל .יתלצינ ךכו ,ינשה

 יתרג ינאו ,יקסירונ בוחרב ינממ קוחר אל ורג םירוהה .תכלל ונילעו תינכת

 יתשא תא יתחקל .ילש הטלחהה לע יתרפיסו םירוהל יתרבע .הנל'צ בוחרב

 ,ךלא ילוא :הצע יל ןתנ הלש אבא .בוכורגב ורג הירוה .רקוביתונפל תרחמל

 יתחקל !היהת איה םג ,ינאש םוקמ ,אל :יתרמא .ראשיהל לכות השיאכ איהו

 תיבב וראשנ .הקוור התיה איה זא .טילגרבליז וישכע המש ,יתוחא תאו יתשא תא

 םלוכ .יושנ חאו הקוור תוחא ;האושנ תוחא ;11 ,19 ליגב םיחא ינש ,םירוה

 ובצמבש ול יּתרבסה ?יתוא ריאשמ התא ןכיה :תוכבל ליחתה אבא .השראוב

 .הלסיו רהנל רבעמש רוזא ,הגארפב הדוד יל התיה .ותוא תחקל רשפארא

 הגארפמ תאצל התיה יתינכות .תבכרה:תנחת להנמ oy םירשק ויה וז הדודל

 היה הז .גובה לע רבעמה היה םש .יקנרס תבריקב ,גוב רהנ היה ןוויכה .הצירשל

 תונורקב ועסנ םינלופה םג .אשמ ןורקל יתסנכנ .הינמרגל היסור ןיב לובגה

 ופאטסג ישנא ואב .םירחא תונורקב עוסנל וחינה אל םינמרגהש PWD ,הלאכ

 .ןורקל יתסנכנ .ןובס ,הקדוו :םירבד המכ יתא יתחקל .םידוהי שפחל וליחתהו

 יתאצוה ,םידוהי שפחל ואבשכ .יתוחאו יתשא םע םולשב יתרבעו לזמ יל היה

 ונכשמהו ,ןיאש ונע ,םידוהי שי םא ,ולאש ."םייוגה,, םע יתיתשו הקדוו קובקב

 רובעל םיכירצ ונייה .הצירשל ונכשמה ."םייוג,, DY לזמ דימת יל היה .ךרדב

 ושפיחו םידדצה ינשמ םינמרג םש ודמע .האיצי לש תרוקיב התיהו רחא ןורקל

 ,הכמ גפס דחא .ינממ ץוח םידוהי דוע ויה .םולשב יתרבע ןאכ םג .םידוהי
 .ינמרגהמ הכמ לביק אוה .הידוהי הל ארקו יתשא וא יתוחא תא ףחד דחא ינלופו

 הברה ויה יקנרסב .יקנרסל ונכשמהו .השיא לע םיניגמ ויהש םינמרג ויה

 .םידוהי ואב םדוקה הלילב יכ ,ונל ורפיס םה .ונעגה ךיא ,ונתוא ולאשש ,םידוהי

 ונל .םינמרגה לש דצב היה דוע הז לכ .םתוא וגרהו םהלש שוכרה לכ תא וחקל

 תא וספת ,תרחמל .ומצע-תעד לע ןיד םדא השעיש ,וחינה אל םינמרגה .לזמ היה
 ''םייוג,, ow ויה .לובגה תא רובעל ונשקיב הליל ותואב .םוגרהו וללה ''םייוגה,
 .םולשת תרומת וריבעהש ,תוריסיילעב

 ונריבעהל וצרו םיסורה ונתוא וספת .ינשה דצל ונעגה .רובעל ונחלצה

 :ונל וריבסה ?ךרדה ןכיה :ונלאש .ונל היהש המ - ןובס ,רכוס םהל ונתנ .הרזח

 ךלהמ ךרעב ,תבכריתנחת הנשי ow .השיאיסל עיגנ רשיירשי רעיה DY ךלנ םא

 תכלל אל ונל ץעי יסורה .גלש דריו ףרוחיליל היה הז .רטמוליק 10-12 לש

 ונעדיו שיבכל ונאצישכו םייתעש טעמכ ונכלה .רעיה לש ליבשב אלא ,שיבכב

 ?םתא ןאל ,תיסורב ולאש םה .םידמב םיטייבוס םילייח ינש ונשגפ ,ונחנא ןכיה

 .ונתוא וריזחי ,תמאה תא רמאנ םאש ונעדי .הפ תולבל ונאב ונחנאש ,ונרמא

 וכיחש ,םישנא תואמ םש ויה .ונעגה ךכו .ונל ורמא ?הנחתה ןכיה :ונלאש

 ריכמ יתשגפו בוחרב יתכלה .קוטסילאיבל ונכשמה תבכרה העיגהשכ .תבכרל
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 הפיא,, :ארק אוה .חלמ תלבקל רותב ודמועב יתוא האר אוה .הבאלממ דחא

 חקא ,רצ םוקמ יל שי,, :רמאו רותה תא ary אוה !יתעגה הז עגרב :יתינע "?התא

 יתשגפ קוטסילאיבב יתוהש תעב .שדוח ךרעב ותא דחי ונייה ."םשל םכתא

 ותשא דצמ החפשמה Sow רחאל .ינפל חרבו ,יושנ היה אוה ,רתוייריעצה יחאב

 תעב .יתא אוביש ול יתעצה .תושעל המ ,יב ץעונ אוה .םתא אוה חרב ,החרב

 ,םיקוחר םיבורק יל שיש ,יתרכזנ .דואמ ער היה ילכלכה בצמה ריעב יתוהש

 דחא םוי .הנש ךרעב וניהשו םשל ונעגה .רנצדלימ דיל ,ץיבוקשדרב םירג ויהש

 תוחרזא לבקנ יכ ,וצרש ןוויכ ,השראול רוזחל םישקבמה תא םימשור וליחתה

 :יתרמא ינאו .המיכסה אקווד יתשא .ןפוא םושב יתמכסה אל ינא .תיטייבוס

 6-8 רבדה ךשמנ ךכ .תיטייבוס תוחרזא לבקא אל ינא ,היהי רשא היהי

 אלש ימ .תוחרזאב םיצור ונניא יכ ,הרהצה לע םותחנש ורמא ןכיינפל .םישדוח

 ,2 העשב ,דחא הליל .תוחרזא ונלביק .חלשיהל היה לולע ,תוחרזאה לבקל הצר

 ואבש ודחפ on .שוכריילעב ויהש ,"םייוג,, לצא ונרג .םוקל ונילע וויצו ואב

 ורמאו ונתוא וחקל .ריזנ חא םהל היה ."םיקאלוק,, ויה םה .םתוא תחקל

 ןוטלש תחת ראשיהל וניצר אלש ןוויכ ,םירזה םיחרזאה תא רוסמל םהילעש

 .ד.ו.ק.נ םש היה .תונורק ויה םש ,ונ'צדולומ תנחתל ונתוא וריבעה .םיטייבוסה

 .ןאל ונעדי אל ,עוסנל ונלחתהו ונתוא ורגס .גגה לע ובצוה הירי תונוכמ

 ונשגפשב .הליל היה .הנחתל ונעגה .םינטק תונולח קוחרמ וניאר ונלכתסהשכ

 !עדוי ינניא :תיסורב הנע אוה ?ןאכ ריע הזיא :ותוא ונלאש ,ןושארה יסורה תא

 ונעדי אל !עדוי ינניא :הבושתהו העשה המ ,רחא יסור ונלאש .האלה ונכשמה

 בושו ?ןאכ ריע וזיא ונלאש .ריעל ונעגהש דע ונכשמה .וללה תובושתה רשפ המ

 ונעגהש דע תועובש המכ ונעסנ ךכ .רבדל רוסאש ונוניבה .הבושת התוא

 עסנ אוה .ונתא זא היה רנזרד םג .תורבוד םש ויה .ונתוא וניפ םש ,סלטוקל

 ויה .קסורגרבונ םוקמה םש .קסנחא ןוויכב ונכשמה .ונעדי אלו ,ךרדה לכ ונתא

 .רטמוליק םייפלא ךרואל ,דנלניפ דעו קסנחאמ וערתשה תורעיה .תורעי םש

 םיתב ויה .רעי היה הז .תומלו תויחל םכילע ןאכ .םכלש תיבה הז :ונל ורמא

 היה הז .םיצע תביטח התיה הדובעה .דחא רדחב תוחפשמ המכ ow ורג .ץעמ

 הדובעהירכשב .ורובע םלשל םיכירצ ונייהו .טעומ היה לכואה .הדובעיהנחמ

 היה ךירצ דחא לכ .הצובקב םישנא העבש ונדבע ."המרונ,, ?Mwy ויה םיכירצ

 50 תתל הכירצ התיה הצובקה .םויל ץע םיבקועמ םירטמ יצחו העברא קיפהל

 30 דחא לכ .תוינואל םידעוימ ויהש ,רקי גוסמ ויה םיצעה .ץע םיבקועמ םירטמ

 םא ,לאש אוהשכו .תוברת ונל הנקיש ,הצרמ הבקסוממ ונל ואיבה .ךרוא רטמ

 .הלאש יל שיש יתינעו ,היטארקומדב ,הינלופב ינאש יתרבס ,תולאש שי

 רביד הצרמה .ןויקנ ןיינעב האצרה לשמל התיה .ד.ו.ק.נ ישנא םלוכ ויה םיצרמה

 קרוי התאש האור ינאו ,הנייגיה לע רבדמ התא ,, :ותוא יתלאש ינאו .הנייגיה לע

 הזיא ,השקבב ,יל רמאת :ותוא יתלאש ,הקיטילופ לע הצרמה אבשכ .הפצרה לע

 המ,, :לאש אוה ,הבושת םוקמב ?הירגלובו הינמור ןיבו םכיניב םויכ שי םיסחי

 .ותוא וחקל דחא ריהב םוי ."ךתוא םיריכמ ,הה,, :רמא ,יתינעשכ "?ךמש
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 ה לילב הריקח

 .יסור ,15 ןב ךרעב היה הצובקה שארו הדובעל ונאצי .הרקמ דוע היה

 תא אוה חקל זא .ושארמ עבוכה תא ילש רבחל טמשו ימשיטנא היה הזה יסורה

 .הלהנהל רבדה רסמ אוה ,הדובעהמ ונרזחשכ .הצרא וכילשהו יסורה לש ועבוכ

 קוידב יל רפסת,, :רמאו יל ארק אוה .ןמדירפ םשב ידוהי דחא סדנהמ םש היה

 דעב םלשת התא ,עמשת,, :הנע אוה .קרז ימו המ יתיאר אלש יתרמא ."היה המ

 יתוא וחלשו יתוא וספת .ד.ו.ק.נ ואב תרחמל .רבד עדוי ינניאש ,יתינע .הז

 רהנ םרוז םש .םיסוס לע ובכר םה .לגרב רטמוליק 400 תכלל ךירצ היה .סלטוקל

 ."םינבלה ,, ויהו ,יקסנרק םש היה 1917-ב היסורב הכיפהמה הצרפשכ .הני'תנבס

 ונעגה .םויל רטמוליק 50 ךרעב לגרב ונכלה .םשל דע ועיגה הילגנאמ תוינוא

 דע םימי 10 ךרעב ונכלה .ונכשמה םויה תרחמלו הלילב ונל .הרטשמ תנחתל

 יתישע המ .הלילבו םויב םישדוח השולש יתוא רוקחל וליחתה .ונעגהש

 -ךרדב .תונאות ינימ לכ ושפיח .תיסורה הכיפהמה דגנ יתרביד ינאשו ,הינלופב

 היה קחרמה .ןושיל הצורו דואמ ףייע םדאשב ,הלילב 12 רחא תוריקחה ויה ללכ

 .ד.ו.ק.נב יטייבוס רויאמ יתוא רקח םש .םירקוחל רהוסה-תיבמ רטמ 100 ךרעב

 םשא ינא יכ ,םותחאש WAT .תרחא הטישב רזע אל םאו תונידעב הליחת

 םה .םיצור םתאש המ ושעת .םותחא אל ינאש ,יתרמא .הכיפהמה דגנ יתרבדו

 ודיצלו טפושה בשי טפשמב .טפשמ ושעו יליבשב ומתח ,םהלש םידע ינש וחקל

 .חבטמב הדבעש השא התיה היינשהו תפרהמ רזח םיצעויה דחא .םיצעוי ינש

 דע יתבשי .יטייבוס בשות ינאש ןובשחב חקל xin .םינש 2-3 יתלביק

 יתרמא .יתוא וררחיש הזה הזוחה ךמס לע .ולש אבצה תא םיקה יקסרוקישש

 ויה רבכ OF ANY רחואמ דחא oY יתעגה וליא .יתשא לא רוזחל הצור ינאש

 .הליסמ התיה םשמו בטוקל םישנאה תא איצוהל ידכ ,תוינוא ויה .ךרדל םינכומ

 ומיאתה אל רהוסה-תיבמ יתלביקש תודועתה יכ ררבתה ,ילש םוקמל יתעגהשכ

 תודועתה תא ופילחיש ידכ .ד.ו.ק.נל תכלל בוש יתייה ךירצ .ךישמהל יתלוכי אלו

 דקפמה ינפל בצייתהל יתכרצוה ,התיבה יתעגהשב .ךישמהל לכואש תנמ לע

 יליבשב ;ךל יתיכיח אל תמאב ינא,, :רמא :ול יתרמאשכ .יתרזחש ול עידוהלו

 אלא ,ךנוצר יפל יתרזח אל ,לבא .האמחמה לע הדות ,יתינע ."רוזחל אלש תלוכי

 .םינלופה םיחרזאה לכ תא ררחשל הבייחתה היסור .יקסרוקיש לש הזוחה יפל

 תא ולביק אלו ,הזע תוימשיטנא התיה לבא ,ינלופה אבצל סייגתהל יתיצר

 תכלל יתייה ךירצ .יתוא ולביק אלו .סרדנא אבצ םק .םתצק קר ,םידוהיה לכ

 ריעמ רובעל םיצור םא וליפא היסורב .תודועתה תא ףילחיש ,ירוזאה דקפמל

 .םינלופ דוע ונתא ואצי .יתשא תא יתחקל ,יתרזח .תושר לבקל םיבייח ,ריעל
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 םולב םהרבא

 ינלופה אבצל יתבדנתה
 רורחשה תמחלמב ל"הצלו

 ,חספ ברעב 1938-ב הבאלמ תא יתבזעו ,םהל קחיש לזמהש הלא ןיב יתייה

mawקסניפב לתייה .1931 תנשב הרשכהל יתעסנ .המחלמה ץורפ ינפל יצחו , 

 התיהש םישנא ויהו .םיטעמ םיטאקיפיטרס זא ויהש ינפמ .הצרא יתילע אל לבא

 לב היה תדלומהיריע תא בוזעל ןויערה .יתראשנ ינאש ךכ ,המידק תוכז םהל

 אובאש בתכש ,הניטנגראב חא יל היה .השק התיה לארשייץראל העיסנו .רבכמ

 הצרפשכ .הניטנגראל יתעסנו יתמק ,הצרא תולעל יתלוכי אלש ןוויכ .וילא

 ןותעה תא ידיל יתחקל יתמק רקובב .סרייאיסונאובב יתייה ,1939-ב המחלמה

 וציצפהש הנושארה ריעה התיה הבאלמ יכ ,םש רמאנ .המחלמה הצרפש יתארקו

 םייחה לבא .הבאלמב הראשנ ילש החפשמה לכ .תובצע ילע הדרי דימ .התוא

 .םוי יצח קר ודבע תבשב .ישיש םוי היה .הדובעל יתכלה .םהלש תא םישוע

 םיבדנתמ םילבקתמ יכ ונעמש 1941 תנשב .ןושאר oY היה החונמה:םוי

 דחי ונייה ,םואבנירג רכששי ומש ,בונזרמ ילש רבחו ינא .םיצאנב המחלמל

 ידיל ונאב ףוסבל .אל וא ,המחלמל בדנתהל ךירצ םא ,ונהחוש .ונדדייתהו

 לבא ,םשמ ונטלמנו הבאלמ תא ונבזע ,ונל קחיש לזמהו תויהש ,הנקסמ

 ,ומצעל ראית אל דחא ףא .רוזעל עוסנל ונתבוחמ ,הרצב היורש החפשמה

 םייתסת המחלמה יכ ונבשח .הרמגנש יפכ רמגיתו םינש שש ךשמית המחלמהש

 .רוזחנ זאו ,הצרנש המכ החפשמה םע תויהל לכונו רוזחנ ,םייתנש וא הנש ךות

 ועמששכ .ונל שי תוניתנ וזיא ולאש ow ,תיטירבה הילוסנוקל םדוק ונכלה

 ונאציו ונמשרנ .תינלופה הילוסנוקל תונפל ונל ורמא ,םינלופ םיניתנ ונחנאש

 העשת םהיניב .שיא 150 לש הצובק םש התיה .הינוא לע ונילע .סרייא:סונאובמ

 תבכרב ונאצי .םיבדנתמ םלוכ ,םינלופ םירצונ ויה ראשה .םידוהי הרשע וא

 ונאצי םשמו .לכוא לש ןעטמ הליבוהש תילגנא אשמ"תינוא לע ונילע .הטלפנל

 דימ ,ואדיבטנומל ונעגהו הטלפנמ ונאצישכ .רשב וסימעה םש ,ואדיביטנומל

 ץצ,ןילופ תא יתבזע זאמ יתחכשש המ לכש יתשגרה .תימשלטנאה הריוואב ונשח

 ץוחנה תא קר תחקל םיצפחה לכ תא ריאשהל ונטלחה ירבח םע דחי ינא .הלעו

 .רוזחל אלו הינואהמ תדרל ונטלחהו הינשה לע תחא תופילח יתש ונשבל ,רתויב

 ונעסנ .ךרדל ונאצי ךכ .תדרל היה רשפאייאו םיעסונה לש רמשמ היה לבא

 הזיאו ,הירי תונוכמ יתש הילע ויה ,דבל ונעסנ .תונוט ףלא 14-15 תלעב הינאב

 ונלכאו ונשי .אלמ לופיא היה הלילב .הקירמא יפוחל בורק ונעסנ .ןשי חתות

 הרק וליאו ,םילסרעב ונשי ,הניש רדח היה הלילב לכואהירדח .םלוא ותואב

 הז רושק היה לסה .םשמ תאצל היה רשפאייא .יח אצוי היה אל שיא ,והשמ

 ונעדי אל .ןוריווא אוהש הזיא ונשגפ ךרדב .ירמגל קיר םוקמ היה אלו .הז די לע
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 ,הינאה ינפ לע ףלוח ןוריואה םא הדוקפ התיה לבא .יתודידי וא ,ינמרג אוה םא

 .גזיגיזב ןמזה לכ העסנ הינאה .בוביס ונישע ,ינופצה םיה ךרד ונעסנ .תוריל

 .הלעתב ומכ ונייה ונחנאו רטמ 7-8 לש הבוגל דע םילגה ועיגה .םיה רעסשכ

 רבש אוהו ,ותוא קרזו לג אבשכ חלמ עגפנ םעפו .םימ לש תומוח םידדצה ינשמו
 עגרמ .תישפוחה תפרצל העסנש םיתפרצ לש הצובק םג התיה הינא התואב .לגר
 .ותיא ונחחוש .רמוכ םג היה םיתפרצה ןיב .םיסייוגמ ונייה ,הינאה לע ונילעש

 תא ךריבו רויפיפאה םק המחלמל האצי הילטיאשב,, :ול יתרמא .חוכיו היהו

 ןיאה ,םיקלטיאה דגנ תישפוחה תפרצ דצל םוחלל וישכע עסונ התא םאו .אבצה

 :בישה זא ,תונעל המ ול היה אל ."רויפיפאה לש ותכרבל דוגינב לעופ התא

 תעשב לופרבילל ונעגה ."הקיטילופב תברועמ תויהל הכירצ הניא תד ,ןוכנ,,

 ונתוא ואיבה םשמו .למנל ץוחמ הליל Ty ונייה .סנכיהל ונלוכי אל .הצצפה

 אבצהמ תרומזת ונל התכיח ,תבכרהמ ונדרישכ .ןופצבש דנלטוקסל תבכרב

 היה אוה .הבאלממ ירצונ ינלופ יתשגפ ,תרומזתה ישנא ןיב ,ינוהמתל .ינלופה

 ךכ-רחא אב אוה .הלודג התיה החמישה .תרומזתב ןגינו שאהייבכמ לש גהנה

 .םימעפ המכ ותוא יתדביכ .תויסוכ המכ לבקל התיה םג הנווכה .יתוא רקבל

 | .םיקנאטה ליחל יתעלקנו םינומא לש הרדס ונרבע םש

 .תוימשיטנאה תא ונשגרה Kaya .תפרצל השילפה ליחתתש דע וניכיח

 ואב םה .ינלופה אבצהמ םידוהי םילייח לש הצובק הנגראתה 1943יב דחא םוי

 תרחמל .תוימשיטנא ללגב ינלופה אבצל דוע ורזחי אלש ,וזירכהו ןודנולל

 ץנרקנמולב היבוט םג היה םהיניב ,שיא 230 דחי ויה םה .הצובק דוע האב

 ורזיפו ,יטירבה אבצה לש הנחמל םתוא וריבעה ,ןתמו:אשמ רחא .הבאלממ

 התיה הכירצ וז .תישילש הצובק הנגראתה ןכמירחאל .םינוש םידודגב םתוא

 םדוק .ינלופה אבצב ויהש ,םידוהיה םילייחה ראשמ תישילשה הצובקה תויהל

 .ראשה ואוביש דע וניכיחו לכה ונוניכה .םהיניב ינאו ,שיא 49 לש הצובק ונייה

 םיארוק ויה ןושאר םויל תושפוחה תא םיקלחמש ינפל ,ברעב תבשב דימת לבא

 םיידוהי םילייח לש תוצובק יכ ,םויה תדוקפב וארק ברע ותואב .םויה:תדוקפ תא

 תא בוזעל התעמ זעיש ימו ,הזכ רבד ולבסי אל רתוי .אבצה תורוש תא הבזע
 אלו עיפשה רבדה .ןילופב ולש החפשמב ומקני םג אלא ,שנעייש קר אל אבצה

 ונרזח אלו .ונתדמעב ונדמתה ונחנאו .שיא 49 קר ונראשנ .םיפסונ דוע ואב

 לע רביד אוה .רביירד םוט ,טנמלראפה רבח םע השיגפ ונל התיה .תודיחיל

 תכלל םיפידעמ ונחנא .דוע רוזחנ אלש ,ול ונרבסה ונא .רוזחנש שקיבו ונביל

 רודכה תא ,תיזחל אצנשב,, :רמוא קשנל רבח וב אבצב תרשל רשאמ אלכה:תיבל

 .רחא אבצל רובעל םישקבמ קר ונחנא ."ינמרגל ינשה תאו ,ידוהיל ןתא ןושארה

 רבכ העשה .ותורשפאבש לכ השעיש חיטבה זא .ונתעדב םינתיא ונאש האר אוה

 .ידוהיה ןורטאיתה דיל ונזכרתהש םוקמב ןולל יתראשנו תרחואמ התיה

 םוח לש ונב ,לגס םולשל אב יתייה ,ןודנולל אב יתייה רשאכ ללכ-ךרדב

 .הפצרה לע םירבח ינש ןיב יתנשי יתררועתה רשאכ רקובב תרחמל .לגס היעמש

 ונכמס אל ,םלוכ תא ונרכה אלש רחאמ .ףסכ םוכס ילצא היהו רבזגה יתייה
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 ועדי םלוכ .ילא תשגל ולכוי אלש ידכ ,עצמאב יתוא וחקל םירכמ ינש .םהילע

 תא ףכית יתרעה .תינלופ תיאבצ הרטשמ יתיאר ,יתררועתהשב .ילצא ףסכהש

 ונלוכ ."תיאבצ הרטשמ ,הארת,, :יתרמאו ,סקאמ היה ומש ,ידי לע ןשיש רבחה

 רשוק וניא רבד םושש ,ונזרכהו ונמק ונחנאו .ןולחל דעב וחרב םידחא ,ונמק

 ולכול אלש ואר םה .הילגנא תמדא לע ונחנא .םיכלוה ונניא ונא .םכילא ונתוא

 ונבליש ונדכלתה ונחנא .תיטירב תיחרזא הרטשמ םע ורזחו ואצי .רבד תושעל

 ולכי אל .חוכב ונתוא תחקל התצר הרטשמהשכ םוקמהמ ונזז אלו .עורזב עורז

 ולביק ונתאמ םידחא .השענה תא עמשי ץוחב להקהש ,תוקעצב ונחתפ .רבגתהל

 רשק םוש ונל ןיאש ,ונרמא יזא .רבדל וליחתה ,רוזעי אל רבדהש וארשכ .תוכמ

 ,רדסב,, :הרמאו המכחתה תיטירבה הרטשמה .רוזחל םיצור ונניא ;ינלופה אבצל

 ולעה .ינלופה אבצה לש תוינוכמ וניאר ,ונאצישכ לבא ."הרטשמל ונתיא ואוב

 וניאר ,םשל ונאב .ןודנול לש ריעה-ןיצקל ונתוא וחקלו תוינוכמה לע ונתוא

 הגילל ףכית wenn .לכוא םוש ונלביק אל ,בעריתתיבש ונזרכה .חפב ונלפנש

 ונתחקל ידכ ,תונורק ינש וניכה םה םייתניב .רביירד םותל ,םדאה תויוכז ןעמל

 םירחאה תא .םיקנאטה תודיחימ ידיחי יתייה ינא .דנלטוקסב תודיחיל בוש

 -תיבב יתוא ובישוהו ,הרצק הריקחל יתוא וחקל .גרובנידאל יתוא ,ידנדל וחקל

 םע רדחב יתייה ינאו ,חספ ינפל היה רבדה .דדובמ םוקמ היה הז .רהוסה

 תוצמ תליבח ךליבשב וחלש,, :רמאו אלכה דקפמ יל ארק גחה ינפל .שיא 7-8 דוע

 תא .אלכה:תיבב תותשל רוסאש ינפמ לבקת אל ןייה תא .''חספל ןיי קובקבו

 יתייהשב .לבקל לכות םחל .גחה ימי לכל קיפסהל ךירצ הזו ,לבקת תוצמה

 םלוכ םש ויה .תחא קר יתלביק ינאו .תורשעל הלאכ תוליבח םש יתיאר דרשמב

 ,םשמ ונאצישכ .הליבחה יל הרמגנ ןושארה ברעב .הצמ הז המ ועדי םהו ,םינלופ

 קבד יתישע ,ןורפעו anon יל יתנכה .ץחרמה:תיבל אשמ-תינוכמב ונעסנ

 ןאל ועדייש ,הילגנאל תבותכ יתבתכ ,הפטעמה תא יתקבדה ,המדאיחופתמ

 יתקרזו דיה תא יתאצוה ,האר אל שיאשכ ,בוחרב העיסנ ידכ ךותו .יתמלענ

 .ותדועתל עיגה בתכמהו .הצוחה הפטעמה תא

 שיש ץעיתוחול ow ויה ,שרגמל יתאב .תאצל יתבדנתה .הדובעל DA ונאצי

 :ול יתרמא .ילגנא היה ,שרגמה לע היהש רמושה .םוקמל םוקממ םריבעהל

 תא חלשתש ,ךממ שקבמ יתייה ;לוב יל px לבא ,בתכמ הפ יל שי ,הארת,,

 שרקל תחתמ ותוא םישא ינא .ואריש ינפמ ,ךל תתל לוכי ינניא ןאכ לבא ,בתכמה

 ,רחא םוקמל יתוא וריבעה הז םוקממ .עיגה בתכמהו ,שרקל תחתמ יתמש ."הזה

 ,ינשה םוקמב יתאלכנ רשאב .ריסא לש תרגסמה לכ התיה וז .יאבצ רקוח טפושל

 ,ראודל יתיא ךלה טנ'זרסה .ףסכהו ןועשה תא וליפא לכה תא ילצא וריאשה

 .ףסכה תא סינכהו ראוד-ןוכסח"ןובשח חתפ

 יתוא הניב ,ילא הנפ אוה .דואמ הפי ילא וסחייתה .ישפוח טעמכ יתייה

 -טפושה לצא יתייה .יתיצרש יתמו יתיצרש ןאל תכלל יתלוכי אל קר .ןודא

 אבצה תורושב תויהל הצור ינניא עודמ יתנייצ ובו בתכמ יתנכה ונמזב .רקוחה

 םירחא םירבד .ותוא רומגל ילע ,יתנכהש בתכמה יל שיש ,יתרמא .ינלופה
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 קר ומיקה ,םידוהיה תא םהב ףורשל םינשבכה לכ תא עודמ יתלאשו םש יתבתכ
 היה רחא םוקמב .ןכ תושעל םילוכי ויה םש קרו רזע להקהש ינפמ ?ןילופב
 םע יתשגפנ .םינש ינפלמ דוע .,ךכל המיאתה הריוואה םש קר .עירפמ רוביצה
 םג יתאב ינא .תילאיצוס הרזעב ,תינמזה הלשממב דבע אוה .ונרבידו ץי'זיפ םייח
 םידוהיל ושעש לע העידיה העיגהשכ ,ינלופה אבצה תא בוזעל הטלחה ידיל
 ףיסוהל המ ליבשב יל ןיאש יתטלחה .הדמשהה לע רבכ יל עדונ זא .ןילופב
 ox‘ .קשנלרבחמ רודכ לבקאש ןכתייו mind תכלל ,ינלופה אבצב תויהלו
 דעב mm ינלופה אבצה דגנ היה רוביצה .תויוכזיהווש לייחכ ירה ,םוחלל

 .יטירב אלכ-תיבב ויה םה .ידנדל ולגוהש ולאל הוואר-טפשמ Wy םה .םיריצעה
 היהש ,טראבצראווש ר"ד םג חכונ היה טפשמב .השק ANY הברה היה םש בצמה
 הצובקהמ ילש רבחל הנפ אוה .םידוהיה םעטמ תינלופה תינמזה הלשממה רבח
 ןברוק איבהל poy ,ינלופה אבצה תורושל רוזחל ךירצ התא,, :ול רמאו ידנד לש
 ןברוק איבהל ידכ ,ידמ ןטק ינא,, :ול הנע הזה רבחה .''םינלופה םידוהיה ליבשב
 OTA“ ךכילכ

 תגרד לבקתו ינלופה אבצל רוזחת,, :ול ורמאש דחא יארוטב הרקמ היה

 תוגרדה דעב םכל הדומ ינא,, :רמאו ,םייפתכהמ הגרדה תא דירוה אוה ."למס
 רודכ לבקמ היה אוה ,ןילופב היה הז וליא ."רזוח ינניא ינא ;ינלופה אבצל

 הביגה תיטירבה תונותעה .םינש שולש דע תחא הנשמ - היה ןידהיקספ .שארב
 הנשמ םישנוע ולביק ,םיצאנב םחליהל םיצורה וללה םילייחה עודמ,, :הלאשו
 ורבג תונותעב וללה תובוגתה ''?רחא אבצל ורבעוה םימדוקהש ןמזב ,שולש דע
 ךרעב םייעובש רובעכ .חונב םמצע תא ושיגרה אל םיינלופה תונוטלשהו
 5-ה םויל התיה הנינחה .טסוגוא וא ילוי שדוחב היה הז .הנינח nnd וטילחה

 .ץורית היה הז .הזמ תאצל ךיא ועדי אל םה .תינלופה היצוטיטסנוקה םוי ,יאמב
 םילייח םג םש ויה .טלקה זכרמל תכלל ילעש ,יל ועידוה דחא ריהב םויב

 סחיהש ורמאו תיסורה הילוסנוקל וכלה םה .אבצהמ וקרע םה םגש הניארקואמ

 רותב יתלביק ינא ."םידוהיה ושעש המ ושעת,, :םהל ורמא זא .בוט ונניא אבצב
 םירבחה תא יתשגפ םש ,טלקל ונעסנ .השולש ונייה .םילייח ינש דוע דקפמ

 רשאב ילש םולשה תכרבל םינוע ןיאו תורירק וזיא יתשגרה לבא .םימדוקה

 םירבדו-ןיד ירחא '?וישכע תאב עודמ,, :טילפה דחא  ,תוריינה תא יתרסמ
 םיינש וא דחא הרקמ היה .אבצה-תורושל יתרזח יכ ובשח םהש ,יל עדונ
 תולשלתשה לכ תא יתרבסה .לגרל יתאב ילוא ובשח םהו .ורזח םישנאש
 השולש קר םש ויה .דחוימ הנחמל ונתוא וריבעה .הז תא ולביק םהו ,םיניינעה

 ונגראתה .םיניארקואה 18-20 ויה ישילשבו םינש ונלביק ונחנא םיפירצ
 ונכרע .םויה לכ לש תינכות ונישע .םינומאה תעשב בבותסהל אל ונטלחהו
 ,םירוחב בוט,, :רמאו דחא רו'גיימ אב .םוי דלי המ תוארל וניכיח .תואצרה
 םיבוט ושענ םה םואתפ המ ."םכתא ררחשנ זאו אבצהמ רורחישל השקב ובתכת
 בותכנ ונחנאש םיצור םהש הנקסמ ידיל ונאב ?בותכל עודמ ,ןכ םאו ?ךכילכ
 וצר אל םידוהיה ,הנה,, :חיכוהל ךמסמ ,המחלמה רמגב ,םהל היהיש ידב םהל
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 לזא ."ינלופה אבצהמ רורחיש ושקיבש םידוהי לש הצובק הנה .םיצאנב םוחלל

 לבא ,םזיצאנה דגנ םוחלל םיצור ונחנא ,אבצהמ רורחיש םיצור ונניא,, :ונרמא

 ."םכתא ררחשל לכונ אל ונחנא ,ובתכת אל םא,, :ונע םהו ."ינלופה אבצב אל

 Sy“ ןתמויאשמ להנתמש ונעמש .טראבצראווש ר''ד DY רשקב ונייה אוהה ןמזב

 עדונשבו .תידוהיה הדאגירבה תמקהל םייטירבה תונוטלשה םע תרש השמ ידי

 אב אל דחא ףא .ןיערגה תויהל ונבשח ,הדגירבה תמקהל המכסה הנשיש ונל

 ויה .ןודנולל "2 יוו,, םיליטה wand םג וליחתה ny התוא .ונל רמא אלו ונילא

 .רשקתהל ימ םע היה אלו ,בזע טראבצראווש ר"ד .רתויו רתוי םעפ לכ םיציצפמ

 תכלל הצור ינא,, :רמאו דחא לייח םק .היה רשפארא הככ קר תבשל לבא

 אבצבש ןוויכ .תורכמל ותוא וחלשו אבצה תורישמ ותוא וררחיש .''םחפ-תורכמל

 .וחקל ונתוא .םחפיתורכמל בדנתהל ונטלחה ,רחא דצל רובעל ונלוכי אל

 .אבצהמ רורחיש םג היה םחפה תורכממ רורחיש

 םיכירצ ונייה סרוקה ירחא .תורכמל ונאב - סרוקה תא ונרבעו ונעסנ

nayהארת,, :ול יתרמאו ןמלוק םולש לצא יתייה ןכליםדוק .תישעמ הדובעל , 

 ."הדאגירבל ונריבעהל תורשפא שי ,דובעל םיליחתמ ונחנאש ינפל ,וישכע

 רשאכש ,ובשח IX .הדאגירבל םישנא סייג אוה ,סויג-ןיצק היה ןמלוק םולש

 םייתניב .ואובי תואבצה לכמ םידוהיה לכ ,תידוהיה הדאגירבה תמקה לע וזירבי

 אבצל ינלופה אבצהמ ורבעש 230 םתוא DA .אב אל שיא ילגנאה אבצהמ

 ,םחפה תורכמב תישעמ הדובעל ונרבע .ולביק אל ונתוא םגו ;ואב אל יטירבה

 זא .ץראהמ םילייח קר ואב .הלשכנ הדאגירבה תינכות לכש וניארש רחאל

 .תורכמב םיאצמנה םירבחה לש המישר ול חלשאש ,ןמלוק םולשמ בתכמ יתלביק

 .תידוהיה הדאגירבל רובעל םיצור ונא יכ ,השקב בותכל ונל WT DA אוה

 .ונתוא וריבעי יכ ,שורדל לוכי אוה ;תאז תושעל םילוכי ונניא ונאש ,ול יתינע

 רובעל םיצור ונאש ,השקבב אובנ בושו ,תורכמב דובעל ונלחתהש עגרב לבא

 ,יתבתכ ונמזב .םיצור םהש המ םיעדוי םה ןיא ,וארת,, :ורמאי ,הדאגירבל

 רובעל םינכומ ונחנא וישכע .דובעל םיליחתמ ונאש ינפל ןמזה וישכעש

 יזא ?"הדאגירבל םיצור םתא,, :ונתוא ולאשיו שורדת התא רשאכ הדאגירבל

 תורכמב ונדבע .ונרבע אל הדאגירבל ונחנא .ןיינעה רמגיי הזבו ,םינכומ היהנ

 הנחמל הכלהש םידוהי לש הצובק התיה ,המחלמה הרמגנשכ .המחלמה:רמג דע

 המכ ויה .דגנתה ןיווב .לארשיל םיטאקיפיטרס DWNT םהש ,וזירכהו דחוימ

 תולעל קר - ןאכמ זוזנ אל,, :ורמאו הילגנא-ןופצב הנחמב וזכרתהש תואמ

 ."לארשיל

 ,הילגנאב וראשנש הלא .םינלופ םיחרזא ונייה ,תורכמב דובעל ונכלהשכ

 תוכזה יל התיה ,הניטנגראמ יתאבש ןוויכ ,ינא .תילגנא תוחרזא ךכירחא ולביק

 לע הניטנגראל הרזחב יתוא וחלשו םינלופה תונוטלשל יתינפ .םשל בושל

 ,1947 ראוני ףוסב הניטנגראל יתעסנ .תיטירבה הלשממהו ינלופה אבצה ןובשח

 .1948 ילויב ,ל'חמל בדנתמכ הצרא יתאב ,תידוהי הנידמ לע וזירכה רשאכו

 .ץראב יתראשנו בוט יתאצי ילזמל .השק יתעצפנ ,תוברקב יתפתתשה
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 (לעגיפש) שטיוואקרעב הרש

 ןברוח (JON עוואלמ PN ןדיי עטשרע יד

 עוואלמ ןייק .1945 יאמ PR רעגאל ND טײרפַאב ןעמ טָאה ךימ
paןעמוקעג ךיא  PRיד ןעוועג ןיוש ןענעז עווַאלמ ןיא .1945 טסוגיוא  

Myןעוועג זיא רע) גרובזניג קינװַאקלָאּפדָאּפ : ןריציפָא עשיטעיווָאס  
 ךיוא ,דלעפ ףליהעג ןייז ןוא (ןָאיאר ןצנאג ןראפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 .ריציפא ןא
 עשילא ןוא טפַאש םהרבא עװַאלמ PR ןעמוקעג ןענעז עטשרע יד

 עוואלמ PR ןעמוקעג ןענעז ייז ךָאנ .(עינרַאיעלֶא יד ןופ) ןייטשנעדאמ
 לסָאי : )1945 ראונאי) ץיוושיוא DD ןטרָאּפסנַארט יד ןופ ענעפַאלטנַא יד
 ,(ספעש) ץפרעש ןופ שטיוואקרעב םייח ;(שיפ יד ןופ) יקצַאטסַאלאיב

 טָאה אקנימ) .םירמ DK אקנימ :ךעלדיימ My ; קעדאס ןמחנ ;ןאמ ןיימ

 .(קעדאס ןמחנ טימ -- םירמ ןוא יקצָאטסָאלַאיב לסָאי טימ טאהעג הנותח
 ;ןאמטכיל השמ :ןייטשנעדאמ ןופ זיוה ןיא ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז ךָאנרעד

 ; שטיוואקציא קעשרעה ; שמש ןימינב ןופ ןוז ,רעטלא לווייפ ;(םייח) םיפעי
 .ןימָארושז ןופ סאלעיב המלש

 טימ ןעוועג רָאנ ,גיצנַאד ןייק ןרָאפעג עוואלמ ND ןענעז ערעגניי יד
 .טקאטנָאק ןיא רדסכ זדנוא

 UNIT ךָאנרעד .ןײיטשנעדָאמ עשיל ןופ זיוה ןיא טניווועג ןבָאה רימ

 NOY 2 ןופ ,סאג-אגולד רעד ףיוא זיוה ַא PX טריפעגרעביא זדנוא ןעמ
 .ןרעמיצ ענייש ץנַאג טימ WPAN סיקסוועשטפארטס ןגעקטנא

pxןענעז עווַאלמ  INTלדיימ ַא ,אקטור ;טפאש םהרבא :ןעוועג  

 mp ןרָאפעג קירוצ .עוואלמ ייב רעגַאל ןופ ןעמוקעג ,דנַאלשטייד ןופ

 .ןעמָאנ ריא טשינ קנעדעג'כ ,דנאלשטייד ןופ לדיימ א ךָאנ ;דנַאלשטיײד
WKיורפ ןייז טימ רענזערד םולש ; דנַאלשטייד ןייק ןרַאפעגקירוצ , 

 ךלמ .ץיוושיוא רעגַאל ןופ ,לעקנערפ דוד השמ .דנַאלסור ןופ ןעמוקעג

 ,םהרבא לעּפָאק ;ץיוושיוא ןופ ,יקסווָאנָאלבאי ןרַא ; ץיוושיוא TD ,יאנודא
NDדלָאג םייח ;ןמלז רעדורב ריא ןוא ַאלָאט יורפ ןייז טימ ,ץיוושיוא - 

 רעטסעווש ייוצ ; ץיוושיוא ןופ ,יקסנאלכעינ ;ץיוושיוא ןופ ,רעסַאוו

 יקסנאלכעינ טימ טאהעג הנותח ONT ענַײא) .ץיוושיוא ND ,רעלסערב
 ןימינב ;ץיוושיוא Np ,םייהדלעפ ; (םייהדלעפ טימ -- ערעגניי יד ןוא
 טיול .טדמשעג ךיז ,עוואלמ ןיא טאהעג הנותח .ץיוושיוא ןופ ,רענזופ

 ;ץיושיוא ןופ ,גרעברעבליז ךורב ;ןברָאטשעג טרָאד דע זיא ,תועידי
 -שיוא ןופ ,ןבואר טורש ;("קעלָאל ,) לארשי זוז ןטימ יקסראלַאס והילא
 WAN TD“ ,יקצָאטסָאלַאיב לסָאי ;ץיוושיוא PD ,ןייטשנעדַאמ עשיל ;ץיוו

 ;ןימָארושז ND ןעמאטש ,רעדורב ןײז wn יקצאכעשפ שרעה ;ץיוו
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 ןופ ,אנעל יורפ ןייז ןוא גרעברעביל םייח ;שזדָאל ןופ רענטוק איזדאנ

 רעטסעווש TT .עוואנאזדאר PD שטיווָאנָארהא ןתנ ;יקספרעש םייה רעד
 ;(רעטּוּפ יד ןופ) בואטלעקרוט -- רעוואלמ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה

 ןטלַאהַאב ןעוועג) .ץעיווארק עדניה רעטסעווש ןייז טימ גרעבנעזָאר קעלָאי
 םייח ;(קעפמעל) ץיוושיוא ןופ ,שטיוואקציא קעשרעה ;(רעירַא סלא

 ;ץיוושיוא ןופ ,(קַאדָאכ) אמרַאפ שרעה ;ץיוושיוא PD ,גרעבנעזָאר

 ןענעז ייז ןופ .םיא WN םיטרפ רעמ טשינ קנעדעג'כ ?""הקבולאי,
 דלאב TK געט רָאּפ א ףױא רָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג
 .עוואלמ טזָאלרַאפ

 wo טָאה ,דלעפ PK גרובזניג ןריציפא עשיטעיווַאס MY יד קנַאד א
 טעברַא .יירעריזירפ א ןוא טאטשרַאוו-רעטסוש א טנפעעג TINK רַאפ

 .ךוק א זדנוא OND טנפעעג טָאה'מ .ןקאלָאּפ עקיטרָא יד yaya ןגעלפ

 זעוועג זיא yp זופ ןירעטייל יד .דלעפ ריציפַא רעד טגרָאזַאב טָאה שיילפ

 טשינ טאה סע רעוו .ןגָאטימ זיולב טכַאקעג טָאה ןעמ .לעגיפש הרש

 זןטקודארפ ערעדנא ךיוא .טלָאצעג טשינ טָאה -- דלעג ןייק טאהעג
 .דלעפ ריציפַא רעד ןעגנערב טגעלפ

 זוא תוסנכה יד ףױא לָארטנַָאק עכעלרעניא ןא טאהעג ןבָאה רימ

 רימ ןבָאה .ענומָאק ַא ןענעפע וצ ןטָארעג וליפַא טָאה דלעפ .תואצוה

INןָאטעג . 
 ,טיײצלָאמ ןקידבוט-םוי א טנדרָאעגניא רימ ןבָאה הנשה-שאר ברע

 -רעגריב רעד ,דלעפ ,גרובזניג ןריציפא יד ןעמוקעג ןענעז סע ,טכיל טימ
 רענלעז עשיטעיוואס -- ןדיי ןעמוק זדנוא וצ ןגעלפ ללכב .רעטסיימ
 .סעדער זדנוא ראפ ןטלאהעג ןבָאה טסעג יד .ןריציפַא ןוא

 םעד I עקידנקלעמ ,עטוג א Taya ליוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה דלעפ

 טמאטשעג טָאה דלעפ TN רעד .ןפלעה זדנוא לָאז רע ידכ ,שטסימרוב

 גרובזניג קינװָאקלַאּפדַאּפ .גָאט ןדעי זדנוא וצ ןעמוק טגעלפ רע .וועיק ןופ

 טשינ ךיז רע טָאה רעביראד ,טנגעג רעד ןופ טּפױה רעד ןעוועג זיא
 .ןטיזיוו עטפָא יד ןיא ןקילייטאב טנעקעג

TINK רע טָאה ,ןדלעפ טימ ןטרָאג ןשיטָאטש PR ריצאפש א Nya 
 ןריציפָא ענעלאפעג יד רכזל לָאמקנעד ןסיורג ןייא ןוא תובצמ ןזיוועג

™ TD 80% רשפא ןוא 60% .ןרעייז דנַאלרעטָאפ ןראפ ןטאדלָאס ןוא 
 ןעמ טָאה ןעמענ ערעייז ייב .ןדיי ןעוועג ןענעז  IVANןבעגעגוצ טשינ

 רָאנ ,םאטשּפָא רעייז  IX.דנאלרעטַאפ ןראפ ןלאפעג זיא רעד ןוא רעד
 ,רעווַאלמ יד .תונותח ךיוא ןעמוקעגרָאפ זדנוא ןשיווצ ןענעז רעטעפש

 ןיא ןכוזאב זדנוא ןעמוקעג ןענעז ,גיצנַאד ןייק קעװַא ןענעז עכלעוו

 םייח ,יקסראלַאס קעלָאל ,יקסנאלכעינ ,םיפעי ,ןאמטכיל השמ :עווַאלמ

 יקצַאטסָאלאיב לסָאי ,רעטלַא לווייפ ,(ןאמ ןיימ טנייה) שטיווַאקרעב
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 םעד DINE PK ןייגכרוד טגעלפ רע wn זא ,טלייצראפ טָאה דלעפ

 ןיא ןייג רע טגעלפ ,רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ןטרָאג ןשיטָאטש

 .ןפערט טשינ םיא ייז ןלָאז ,ןסיש Dyn .ק .א יד ANN .ןגאזדגיז
 ךרוד שזנָאשטַאר ןיא ןרָאװעג טגרהרעד ןדיי עכעלטע ןענעז טלָאמעד

 ,טפאש םהרבא .ה .ד ,רימ ןענעז ,סָאד ךיז קידנסיוורעד .,ןקַאלָאּפ יד

 ןוא ןדלעפ וצ קעווַא ,ךיא ןוא לעקנערפ דוד השמ ,גרעבנעזָאר קעלָאי

 געט עכעלטע ןיוש rx ,טלייצרַאפ טָאה דלעפ .ןבעגעגרעביא סאד םיא
 ןבָאה רימ ּוװ ,זיוה ןראפ ןטַאדלָאס ןופ הרימש א טלעטשעג טָאה רע יוו
 טָאה ,קינַאּפ ַא ןיא ןעגנערבניירַא טלָאװעג טשינ זדנוא טָאה רע .טניווועג
 ,קינייוועניא ןופ זיוה סָאד ןכַאמוצ טוג :ןעוועג זיא הצע ןייז .ןגיוושעג רע
 WINS יד זיא ןייגסיורַא טשינ

 ןייק TOSS וצ רעגַאב רעזדנוא טסּוװעג ןבָאה דלעפ ןוא גרובזניג
 טשינ ייז טימ ןבָאה רימ רָאנ .ןטסינומָאק ןעוועג ןענעז ייז .לארשי-ץרא
 .סעמעט עשיטילָאּפ ףיוא טדערעג

 DIST זיא MT טיול .שזדָאל ND ןעמוקעג ןענעז רעווַאלמ עכעלטע
 שזדָאל ךרוד ןעוועג רעווש זיא'ס .רעטוג ןייק ןעוועג טשינ בצמ רעד
 .ןליופ ןזָאלרַאפ וצ

 טסגוורעד PT טָאה רע IN ,ןבעגעגרעביא טָאה גרעבנעזָאר קעלָאי
 רָאװעג OST זיא רע .ק .א יד דצמ OX ףיוא לייטרוא-טיוט א ןגעוו

 .עב .וא PR טעבראעג ןאד UST רע סָאװ ,םעד PINT א ןרָאװעג

 .(ײצילָאּפ-טייהרעכיז) (ַאװטסנעשטעיּפזעב דנַָאשזוא)
 -נייא TINK דלעפ PK גרובזניג ןבָאה ,זנָאשטַאר PR DUS ןכַאנ

 -עגטימ ןענעז ןרעפַאש סלַא .סָאטױא-טסאל עסיורג ייווצ טנדרָאעג

 .ןדיי ךיוא ,ןריציפָא ייווצ -- טייהרעכיז רַאפ PR רעטיילגאב יוו ,ןרָאפ

 קעלָאי ,אנעל יורפ ןייז טימ גרעברעביל םייח :ןרָאפעג ןענעז סע
 לעּפָאק םהרבא ,יאנודא ,טפאש םהרבא PMD YT VM גרעבנעזָאר

NKָאלבאי ןרא ,שטיוואקציא קעשרעה ,ןמלז רעדורב ריא טימ יורפ ןייז - 
 יקסראלָאס והילא ,לעגיפש הרש ,יורפ ןייז טימ רענזערד םולש ,יקסווָאנ
 לקנאי ,לעקנערפ דוד השמ ,גרעבנעדיירפ קעשרעה ,קעלָאל ןוז ןייז טימ

 .רעטראוועג

 זעוועג ןיב (PX עוואלמ טזָאלראפ רימ ןבָאה 1945 רעבמעווַאנ ןיא
 ןייגסיורַא טשינ רימ ןגעלפ ןטנווא יד ןיא .(םישדח ריפ ייב עווַאלמ ןיא

PXטבא ,רימ ןגעלפ ,גיצנאד ןופ ןעמוקעג ןענעז הרבח יד זַא .טָאטש  
 ןליפַא .ןארַאטסער א זיא OY ,זיוה-עפאק א PR ןייג ,טנווָא רעגייז ַא
 .טָאטש PR ןענַאגעגסױרַא לָאמ ךס א טשינ רימ זענעז גָאטייב

 ךיז רימ ןבָאה טרָאד .ןילרעב-חרזמ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ
 AT .רעמיצ א ןבעגעג TINK TANT ייז .טעטימָאק ןשידיי םוצ ןדנָאװעג
 ייז ןבָאה ,ענָאז רענַאקירעמַא רעד ףיוא רעבירַא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו
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 TT 150 ייב ןעוועג ןענעז ,ןטייצ עניימ זיא ,ןאד .סָאטױא טלעטשעגוצ
 ts ,לעטשנָא IX טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,טייל-.ס.ס ךיוא -- ייז ןשיווצ

 PND .שידיי לסיב א טנעקעג ןבָאה .סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .ןדיי ןענעז ייז
 רעייז קנַאד ַא ,טייל-.ס .ס ןּפַאכ טשינ לָאז ןעמ ,גָאט א ךרודַא טשינ
 ,עיצקעפנעזיד ַא ייב ןוא לָארטנָאק ַא ייב .םערָא ןרעטנוא ןמיס ןשיפיצעפס
 .ןעז ךיילג סָאד ןעמ טגעלפ

 .גניפאדלעפ ןייק ןרָאפעג זיא לייט א .טלייטעגרעדנאנופ ךיז ןבָאה רימ
 טרָאד ."טנגויירעלטיה , רעד ראפ רעגאל ַא ןעוועג טרָאד זיא לאמא
 ,(רעטלַא ןימינב ןופ) רעטלַא רעדורב :רעווַאלמ ןפָארטעג רימ ןבָאה
 ינשזאליוו הימחנ ,אנכולאמ חרז ןוא היבוט ,ןאטאנ דוד ,רענימישטוד

DRךָאנ . 
 רעד טימ ,(ןיסירּפק) ןרעפיצ PIT AYN ןטנאקאב ןפיוא ,טרָאד ןופ

 ,לארשי ep -- הילע רעלאגעלמוא

 MND יד זַא ,העידי א ןענאגרעד רימ וצ זיא דנָאלשטייד ןיא
 ריציפַא םעד ךיוא רָאנ ,גרובזניג קינוואקלַאפדַאפ םעד רָאנ טשינ ןבָאה
 -עגרעביא טָאה רעצימע .טכירעג ןשירעטילימ א רַאפ טלעטשעג ,דלעפ
 ײמרַא רעטיור רעד ןופ טעבנגעג ןבָאה ייז זַא ,(טרסמעג -- טושפ) ןבעג
 ."סענזיב , ייז טימ טכַאמעג NK ןדיי רַאפ

0 

0 
2 

 6 (ינלופ ןולמ) "יקסלופ לטוה" ינפל ,1945-ב הבאלמל ורזחש םינושארה
 ןראפ,1945 ןיא עוואלמ וייק ענעמוקעג קירוצ עטשרע יד

 .”The first to return to Mlawa in 1945, in front of the “Polish Hotel 6 '""יקסלָאּפ לעטָאה"
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 טפַאש םהרבא

 יימרַא רעטיור רעד ןופ ןריציפַא עשידיי
 הטילפה תיראש רעד ןפלַאהעג

 INT .1944 רעבמעווַאנ PX טזָאלרַאפ PR באה דנַאלסור-טעיװָאס

 לטעטש א ןופ ךימ טָאה ןעמ .עיצַאירטַאּפער .ג .א יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה
YKטקישעגרעביא טיבעג-לארוא  PRעניארקוא ןיא זָאכוװָאס א . ND 

 טקישעג זוא ײמרַא רעשיליופ רעד PK טריזיליבָאמ ךימ ןעמ טָאה טרָאד

mpןילבול . noטָאה ןילבול  woעגארפ ןייק ןפרָאװעגרעביא זדנוא , 

 .עשרַאװ ןופ טָאטשרָאפ ַא

 יד ןלעטשפיוא DMA טעברַא-גָאט יד ןקידנע (YS ,1944 ראונאי
 PR TW ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,לסייוו רעד רעביא קירב-יקסוװוָאטַאינָאּפ
 בצמ XIX ןיא ךיוא ,ןדיי ייווצ ךָאנ טימ רימ ןענעז ,ןעוועג טשינ עשרַאוו
 POX טָאטש PK לסייו ענעריורפעג יד ךרודַא ,ךיא יוו

 .ןשטנעמ ןופ קידייל -- ץאלפ-רעטאעט םעד ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז רימ
 ןוא םלצ א -- זיוה ןדעי ייב .רעלדנעטשפיוא עטעגרהרעד ןופ םירבק

IXןעמענ טימ טפירשפיוא  PDןעזעג טָאה ןעמ .ענעסָאשעג יד  PRיד  

 .ןליוק יד pp רעכעל טנעוו
 רעד ןיא -- DIST ןופ .סַאג-ַאדרַאװט רעד ןיא PON ןענעז רימ

 :טלייצרעד זדנוא טָאה OST ,דיי א ןפָארטעגנָא ןבָאה רימ ,ליש-קישזַאנ

PXןעניפעג עשרַאוו ץנַאג  PTןבָאה ייז .ןדיי 300 ייב  “PTטלייטעג  
IB PXרעזייה עבורח יד ןיא סרעקנוב עטריקסַאמרַאפ טיובעגסיוא ןוא . 

 םדוק .רעווש ןעוועג זיא גנַאגניירא רעד .טריפעג טרָאד זדנוא טָאה רע
 MIN .רעּפרעק ןצנַאג ןטימ טשרע ךָאנרעד ,סיפ יד טימ POX ןעמ זיא
 יד PR JOY טכוזעג ןוא סױרַא ייז ןענעז טכַאנייב .טניווועג ייז ןבָאה

 ןבירטעגסיורַא ןקאלָאּפ יד ןבָאה ןשטייד יד .ןעגנוניווו עשיליופ עקידייל
 טשינ וליפַא ןבָאה ןדיי ענעטלַאהַאב יד .ווָאטַאינָאּפ ןייק עשרַאוו ןופ
 רע UST DIST ND .עשרַאוו טזָאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד IN ,טסגווועג
 עניילק .ג .א סאד ןעוועג זיא'ס ּווו ,סַאג-ענדָאלכ ףיוא טריפעג זדנוא
 ,רעדניק עשידיי טעגרהעג ןשטייד ןבָאה ,רע טזייוו ,זיוה םעד ןופ .ָאטעג
 רָאנ ,רעדניק עטעגרהעג mya vw -- קעז PK ייז קידנפרַאװסױרַא
 רעטצנעפ יד PNT ןפרָאװעג ,קעז PR טקַאּפעג ,רעדניק עקידעבעל ךיוא
 יד ןוא -- זיוה םייב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סָאטױא-טסַאל יד ףיוא

 .ץאלפ-גאלשמוא DIY טריפעג ייז ןבָאה סָאטױא
 ,דיי רעטשרע רעד .עשרַאוו ןייק ןיירָא ײמרַא עטיור יד זיא לייוורעד

 ןרָאװעג קנַארק זיא ,לוש-קישזָאנ רעד ייב ןפָארטעג בָאה ךיא ןכלעוו
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 רעד ,תואופר ןייק טשינ ,רעטקָאד ןייק טשינ .גנודניצנָא-ןעגנול & ףיוא
 ןכָאנ דיי ַא ןופ MN עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .ןברָאטשעג זיא דיי
 | .ןברוח

Pr PKעילימַאפ רעשידיי ַא ךָאנ טימ ןרָאפעג 1945 ראורבעפ עדנע  
 ,קסלעשאנ ךרוד ,ןַאב רעד טימ -- ןילדָאמ ND .ןילדָאמ WNT קצָאלּפ ןייק
 | .עוואלמ ןייק

a MKןיב 1945 ץרעמ  PRעװַאלמ ןייק ןעמוקעגנָא . OSTזיא  
 עוואלמ זיב ןילדָאמ ןופ .ןשטייד יד ןופ עיצאלוטיּפַאק רעד IND ןעוועג
 .געט 3 ןרָאפעג רימ ןענעז

 ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב גָאטראפ .טכַאנייב ןעמוקעגנַא זיא ןאב יד

 .תוברוח -- רעזייה יד ןופ 3/4 -- קראמ WOK םעד HANK .ןיירָא טָאטש

 קיציא TD .בורח ץלַא — סאג-עקסעווש יד זיב סָאג רעקצָאלּפ יד
 .טרעטשעצ טשינ ןטייז עדייב ןופ רעזייה עלַא ןעייטש ,ןָא זיוה סלדנעז
 טָאה החפשמ ןיימ .ָאטשינ -- טניווועג בָאה ךיא ןכלעוו PK ,זיוה סָאד

 בָאה'כ .גרעבנענָארק NS בלעוועג OST ןעוועג זיא'ס AN ,זיוה ןיא טניווועג
 ַא רעניימ ןעוועג לָאמַא זיא רע .רעפיילש א ,ױג ַא NK ןפָארטעגנָא
 טָאה רעכלעוו ,קַאלַאּפ א .ןרָאװעג רָאװעג ךס ַא PR PD OX ןופ .ןכש

 וצ ןעמונעג ךימ טָאה ,לעקנערפ לעדנעמ םהרבא ןופ זיוה ןיא טניווועג
 טריפעגוצ ךימ טָאה רעפיילש רעד .ןפָאלשעגרעביא PR ןיב םיא ייב ,ךיז
 טעבראעג טָאה טרָאד .(ףליה עלאיצָאס) "אנשטעלַאפס אקעיפַא, רעד וצ

 .גרעבנעזָאר-ץעיווארק עדניה
 .ס.ּפ.ּפ עקניל יד ןופ ,ןאשטשכ קעדאלוו ןעוועג ןאד זיא שטסימרוב

 Mp טשינ ןוא שיטעיווָאס ןייק טשינ ,ןעמונעג טשינ ןעמ טָאה טלעג

 טָאה ,ירפרעדניא גָאט ןדעי .(ןילבול ןיא גנוריגער רעד ןופ) שיליופ

 ןעמ טָאה גנונידַאב ךיוא .טיורב םניחב טלייטעג זיוה סקישזָאק ייב ןעמ
 ןעמונעג טשינ ןוא טרעשעג טָאה ,לשמל ,יירעריזירפ יד .םניחב ןגירקעג
 שרעה ןופ זיוה זיא ,הריד עלעיציפָא ןא ןעמוקַאב בָאה PR .טלָאצַאב

 .יקצישזופ ןעניזוק MY טניווועג MW ןבָאה טרָאד .סעלַאה יד ייב ,ָאריּפש
 יקסווָאנָאלבַאי ,רענזערד םולש :רעװַאלמ ךָאנ ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד

TKערעדנַא . PXעווַאלמ ןייק ןענעז ,עיצאלוטיפאק רעד ךָאנ ,1945 יאמ  

 .ןדיי רעוואלמ רָאנ טשינ ןעמוקעג
 טלעטש רע DK ריציפָא Ww VND ַא BX ךימ טלעטש 1945 ינוי

 ןטעברַאפ ךָאנרעד ,טגערפעגסיוא ךימ טָאה רע .דיי א ,דלעפ :רָאפ ךיז
 ןעוועג זיא OST .טָאטש ND קינלאשטאנ רעד זיא רע ,טעניבאק ןייז ןיא

PKזיא רימ טימ סָאװ טלייצרעד בָאה ךיא ,"יקסלָאּפ קנאב, ןופ זיוה  

 לייוו ? טנדרָאעגנייא ךיז ריא VST ױזַא יוו, :רע טגערפ .ןעמוקעגרַאפ
 ,םישזער TD רענגעק JO א ןאראפ ןענעז ,קסלעשאנ זיב ,טָאטש ןיא
 טעוו רע ןוא טרָא YR PK ןדיי YOK ןרירטנעצנַאק ףראד ןעמ .ק .א יד
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 -לָאּפדָאּפ DION“ ןרעכעה א וצ רימ טימ טמוק .הרימש ַא ןבעג זיוש
 ."טנגעג עצנַאג יד טגילרעטנוא OX -- גרובזניג קינוװָאק

 עלַא IX ,טרינַאּפָארּפ גרובזניג .טעניבאק ןייז זיא PORK ןענעז רימ
 וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,סאג-אגולד ףיוא זיוה ַא ןיא רעבירַא ןלָאז ןדיי
 .ןטאטשרַאוו טנדרָאעגנייא JR רימ ןבָאה טרָאד .ןיקסנימאק

 ,רעציזרָאפ -- טפאש םהרבא :טעטימָאק ַא טלייוועגסיוא טָאה ןעמ

 .דילגטימ-טעטימָאק -- לעקנערפ דוד השמ ,ראטערקעס -- רענזערד םולש
 -טנַארַאפ יד ןעוועג רימ ןענעז טנַאדנעמָאק ןשיטעיוואס םעד יבגל

 .עבעלטרַאוו
 זבעגקירוצ ןלָאז רימ WINK וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה טַארטַאטש רעד

 ןא Taya זדנוא ןלעוו ייז .טניווועג ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא wan סָאד
 זדנוא ןלָאז ייז ,גנידַאב ןטימ ןעוועג םיכסמ בָאה PK .גנוניווו ערעדנא
 םעד ףיוא .קעראנאק ריאמ טניווועג טָאה'ס WM ,זױה שידיי ַא ןבעג
 .ןעוועג םיכסמ טשינ טַארטַאטש רעד טָאה

 טָאה עוואלמ PX ןדיי לָאצ יד .םישדח ASS א ךרודא ןענעז לייוורעד

 ןעמ .ןדיי 60 & ןעוועג רעפעגמוא ןיוש ןענעז רימ .טרעסערגרַאפ ךיז
 ךיוא .דלעפ טלעטשעגוצ זדנוא טָאה ןטקודָארּפ .ךוק ַא טנדרַאעגנייא טָאה
 ,טעבנגעגוצ לָאמ עקינייא זדנוא ייב ןעמ טָאה וק יד .ךלימ ףיוא Ip א

 -עגקירוצ לָאמ סעדעי TANT ,ןטאדלָאס עשיטעיווָאס טימ דלעפ רעבָא

 .המהב יד טגנערב
 .עטוג ןייק זעוועג טשינ זיא ןקאלַאּפ יד דצמ זדנוא וצ גנויצאב יד

 רַאפ ןענַאטשעג ןענעז ON ,םירוכיש ןעוועג קידנעטש ןענעז לכ םדוק
 ןעמ זַא -- תוללק ערעטיב טימ ןטלָאשעג ןוא אגולד ףיוא זיוה רעזדנוא

 וצ טרעהעג TANT סָאװ ,ןקאלָאּפ יד yin ַא .ןדיי YON ןטחשסיוא ףרַאד
 .זדנוא וצ ןגיוצאב טכעלש ךיז עקירעביא עלַא ןבָאה ,ןעייטראפ עקניל
 X .זדנוא וצ האנש ענעטלאהאב רעדָא ענעפַא ןַא טליפעג טָאה ןעמ
 ריז טזייו DSN ייוצ קאלָאּפ ַא יב טעבראעג ANT PR ,רעגייטש
 ןדיי קינייוו טשינ ."אווָאיארק אימרא, יד ןופ WA זיא רע -- סױרַא

 .טעגרהעגסיוא ייז ןבָאה
 טאהעג TANT רימ ANY ןדעי טעמכ ןפערט ךיז ךיא געלפ ןדלעפ טימ

 םילכ ,ןישאמ-יינ א טפאשראפ ,אידאר א טלעטשעגוצ רע טָאה .לאז ַא

 .גראוונסע ןוא טאטשראוו םוצ
 ,רעביא טיג ןוא דלעפ ןפױל iy טמוק ,(1945 טסוגיוא) לֶאמנייא

IXףיוא ךיז טכיר ןעמ  IXךיז ףראד ןעמ ןוא .ק .א יד דצמ לאּפנָא  
 5 ןבעגעג ןוא -- ןרעמיצ עלַא ןענערָאװאב :טלעפאב רע .ןטיירגוצ
 -אגולד רעד ןבענ רעלבייפש ןסיורג םעד AD .ךיז זןקידייטראפ םוצ ןסקיב

 .ןטָאימעלוּפ טלעטשעגקעווַא רע טָאה ,סאג
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 ,(אטאיבער) רעדניק, :דלעפ זיא OST .טפאלק ןעמ -- גָאטרַאפ 4

 .טייל-.ק .א יד ןופ לאפנָא IX ןעוועג עקאט זיא'ס ?ךיז ריא טליפ יוו

 .ןטיה ךייא ןלָאז ייז רענלעז ערעזדנוא טלעטשעגקעווַא ןבָאה Wn רעבַא
 רימ ןבָאה ,זדנוא ןעוועטַאר ןראפ טייקרַאבקנאד סלַא ."ןעגנולעג זיא'ס
 לייטנא ךיוא טָאה'ס ןכלעוו PK WINS ןא טנדרַאעגנייא רעצישַאב יד רַאפ
 עשידיי עשיטעיווָאס ערעדנַא ןוא גרובזניג קינווָאקלַאּפדַאּפ רעד ןעמונעג

 .ןריציפָא
 רעייז ןזיועגסױרַא לָאמאכָאנ דלעפ PK גרובזניג ןבָאה םעד רַאפ

 ,ק .א יד ןופ הנכס ַא טָארדעג UST סע יװ יוזא .ץראה שידיי םעראוו

 -חרזמ PA ,גנוטיילגאב טימ ,ָאטױא IR טגיילעגרָאפ MINK ייז ןבָאה
 .עוואלמ טזָאלראפ בָאה ךיא .הווה ךכו .ןילרעב

 ,טפאש לאכימ ,ןיזוק ןיימ ךרוד ןרָאװעג רָאװעג PR ןיב רעטעפש
Wn xןגרובזניג טָאה  NKילימ-שיטעיוואס א רַאפ טלעטשעג ןדלעפ - 

 ןָאטעג TT זדנוא רַאפ ןבָאה MT סָאװ םעלַא םעד רַאפ ,טכירעג שירעט

 טיול ,טקידלושַאב ייז טָאה ןעמ ORT זיא ,ןסיוו I רעווש .עווַאלמ ןיא
 ןפָארטעגנָא ןוא -- עווַאלמ PR טכוזעג ןעמ טָאה ךימ .ןפארגאראפ עכלעוו
 ,טריטסערַא OX טָאה'מ .ןעמַאנ-עילימאפ ןבלעז ןטימ ןיזוק ןיימ ףיוא
 טלַאמעד IST זיא רע .ןזָאלסױרַא םיא טזומעג DK רעווש ץנַאג טשרָאפעג

 טאהעג טשינ גנונא ןייק טָאה DR עווַאלמ PR ןעוועג טשינ ןצנַאגניא
 .דלעפ רעדָא גרובזניג PPV DS יד ןגעוו

 סיורַא ןענעז TT רעווַאלמ יד זַא ,ןרָאװעג INNA PR ןיב ךיוא ױזַא
 ךיא ."יקסלָאּפ לעטַאה  ןיא רעבירא ןוא סאג אגולד ףיוא זיוה םענופ

paןעמוקעג ןילרעב ךרוד  mpלארשי . 

2 

 רענייב ןופ עיצאמוהסקע @ םיחא-רבקמ תומצע לש היצמוהסקא
 Exhumation of bones froma mass grave 6 רבק-רעדירב םענופ
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 טפַאש לאכימ

 טגלַאפרַאפ ןרָאוועג גנויירפאב רעד ךָאנ ךיוא

 ND ןפָאלטנַא ךיא ןיב 1942 PR .ָאװָאגרעיזד ןופ זיא םַאטש ןיימ
 .ןטלַאהַאבסיוא ךימ ןעמ טָאה טרָאד ןוא ףרָאד א ןיא ָאטעג

 JAX טָאה ,ןטלַאהַאבסיוא ךימ טָאה עכלעוו ,החפשמ עשיליופ יד
 .ןעמַאנ ןשיליופ א ףיוא "עטרַאקנעק, א ןפַאשעג .ץלַא רַאּפ טגרָאזעג

 ,ַאזַא בורג א ,ךָאל א טכאמעג ייז ןבָאה רעלכייפש-האובת רעייז ןיא
 .טייצ עצנַאג יד זעוועג טרָאד PR ןיב ױזַא .עקשטעש טימ טריקסַאמרַאּפ
 טגעלפ רענייא ןוא גָאט PR לָאמ יירד TOY ןבעגניירַא רימ ןגעלפ ייז
 - קינרוק א ןעוועג זיא ,עלָאדָאטס רעד ןבעל .גיוא דמערפ א רַאפ ןטיה

 NK רעטניוו ױזַא ,ןסע OST טגנאלרעד ןעמ טָאה קינרוק םעד ךרוד ןוא

 40 א ןגיווועג PR באה ,רעטיירפַאב א PW סױרַא ןיב PR IN .רעמוז

 .אליק
 רעייז PR טנגעג יד טאהעג ןסור יד ןבָאה ,גנוירפאב רעד ךָאנ

 אימרַא,) .ק .א רעד ןופ ןשטנעמ ןיירַא ןעמוק טכאנייב לָאמניײא .ץיזַאב
 -עיצארגימע רעשיליופ רעד ןופ יײמרַא עשידרערעטנוא -- '"ַאװַָאיַארק
 -ַאמעד-סקלַאפ םעד ןגעק טפמעקעג ONT סָאװ ,ןָאדנָאל ןוא גנוריגער
 -לווקיל ליוו ייז ןוא -- (גנויירפַאב רעד ךָאנ ןליופ ןוא םישזער ןשיטַארק

 .(עילימאפ רעשיליופ רעד ייב) ייז ייב ךיז טניפעג רעכלעוו ,דיי םעד ןריד
 טָאה יז ONT ,טלעג עצנאג סאד ןבעגעג ייז טָאה רעטסעווש סיורפ ןיימ
 .טיירפאב ךימ ןבָאה ןוא ANS םעד ןעמונעגטימ ךָאנ ןבָאה ייז ,טאהעג
 TR טריפעגסיורַא ןעמ VSI ךימ .טייצרעטניו ןעמוקעגרַאפ זיא סאד

 ןסָאשעגכָאנ TANT ייז ןפָאלטנַא ךיא ןיב ױזַא ןוא -- עמאשזיפ רעד
PKרעבָא זיא'ס ,ךיז וצ ןעמונעג ךימ ןבָאה םינכש .ןפָארטעג טשינ . 

 רימ טָאה החפשמ סיורפ ןיימ .ףרָאד PR ןביילב i דחפ א ןעוועג
 לָאמא) ןיטשלא ןייק ןרָאפעג PA PR ןוא טלעג עטצעל סָאד ןבעגעגטימ
 PR .ןירעטער ןיימ טימ טאהעג הנותח לעיציפַא בָאה'כ ּוװ ,(ןייטשנעלא

 ןעוועג ,טייקיטעט רעבעלטפַאשלעזעג טימ ןעמונרַאפ PT ךיא בָאה ןיטשלָא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרַאפ PX טעטימַאק ןשידיי ND רעציזרָאפ

 .עיצַאזינַאגרָא

 -סיוא IX HANK ןעמונעג ךימ PX ןסור יד ןעמוקעג ןענעז לָאמניײא
 עשידנעלסיוא טימ ןטקאטנָאק PR טקידלושַאב ךימ טָאה ןעמ .גנושרָאפ
 טשינ טכאמעג PR ANT קינוואקלַאפדַאפ ַא טימ ןעמאזוצ IX ,ןטנעגא
 YA“ ,ןדיי יד ןבעגעגקעווא PK ןשטייד יד ייב ןעמונעג ,ןטפעשעג ענייר
 וצ ןדלעמ ךיז ןעגנּוװצעג ךימ טָאה ײצילָאּפ יד .עטולַאוו טימ טלדנַאה
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 ,טכיזפיוא רעייז רעטנוא ןעוועג PR ןיב טייצ עצנַאג יד .געט INS עדעי ייז

 ,טירש ןדעי ןענַאגעגכָאנ רימ זיא ןעמ
 טריטסערַא רעדיוו ךימ ןעמ ONT ,(1947 בייהנַא רעדָא) 1946 רָאי ןיא

 טאהעג טשינ בָאה'כ .םיאטח עטנכערעגסיוא עבלעז יד ןיא טקידלושַאב ןוא

 ,ןעוועג WAN ךימ ןבָאה ייז .ןפָאלטנַא ייז ןופ ןיב ךיא -- הרירב ןייק

IXיוזא .םורַא ןכוז ייז ןעמעוו ,טפאש םהרבא רָאג ןיב ךיא , IXזיב  

 ןסור יד ךימ זלעוו DAP ,עיצַאריפסנַאק PR ןעוועג רעדיוו PK ןיב ,0

 ,ןריטסערַא
 ?ןאמ ןייד זיא ּוװ :טרעטַאמעג רדסכ ןעמ טָאה יורפ ןיימ רעבָא

 טריטסערַא ,טקעדטנַא ךימ ןעמ טָאה עגארפ ןיא זַא ,ןעשעג זיא ךָאד

 ערעווש PX ,ןכאוו 3—4 טרָאד ןסעזעגּפָא .ןיטשלָא ןייק טריפעגרעביא ןוא
 ND ןוא רעירפ סָאװ םעד PK טקידלושאב ךימ טָאה ןעמ .ןעגנוגנידַאב
 טכַאמעג בָאה'כ IX ,טנעמוקָאד א ןביירשרעטנוא לָאז ךיא טרעדַאפעג רימ

 ,טלעטשעגנגעק ךיז באה PR .קינוואקלאפדַאּפ ןטימ "רעכאמ-רעבאש ,

 .לובלב א זיא'ס IX ,טעהנעטעג ANT ךיא .ןביירשרעטנוא טלָאװעג טשינ

 טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעוועג זיא הנעט יד .ןגאלשעצ קרַאטש ךימ wn טָאה
 זגעוו טאהעג טינ גנונַא ןייק בָאה ךיא .טפאש םהרבא רָאנ ,טפאש לאכימ

 IX ,ןעגנאלק ןענַאגרעד רימ וצ ןענעז רעטעפש .עטכישעג עצנַאג רעד
 רעטיב ןעוועג זיא רימ .טרידיווקיל ןעמ טָאה קינוואקלַאפדאפ ןקיזָאד םעד

 .םעד ןופ OMX DD .ןשטייד יד ייב יוו

 ןוא יורפ רעד טימ ןוא ןליופ טזָאלרַאפ ךיא בָאה 1957 רָאי ןיא

 .לארשי ןיא טצעזַאב ךיז ןיז ייווצ

 6 1946 ,םיחא-רבקמ םיצאנה י"ע וחצרנש תידוהיה תופוג תאצוה
 .1946 ,רבק-רעדירב ןופ ןדיי עטעדרָאמרעד ןופ סרעפרעק יד ןופ עיצאמוהסקע

Exhuming bodies of Jews murdered by the Nazis from a common grave, 1946. 
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 הקלוק השמ

 םודרגל ולעוהש תרתחמ ימחול

 .םהילע רפש םקלחש ,םיריסא תואמ המכ ץיוושואב ויה 1943 תנש ףוסב <

 ,(ינא םג יתדבע םש) הסבכמב ,שובלהו ןוזמה ינסחמב ודבעש הלאה םישנאה

 .ןוזמ תפסות םתרומת גישהלו םינוש ךרע-יצפח איצוהל תורשפא ond התיה

 עיתרהל הלכי אל הנכס םוש לבא .ןוכיסב ךורכ היה הזה קוסיעה ,ןבומכ
 לש "תויצקלס,,ה ובר דוע DWT םתואב .ןוזמ תפידרמ םיריסאה תא

 .תוומךיד קספ oy ההז היה ףוגה לודלדו ,''םינמלזומ,

 ועציבש םיינחצרה םהישעמ תובקע תא שטשטל וסני םיצאנה יכ ונעדי

 תורדקהו הלפשהה יקמעמב .ידוהיה םעה לע טרפבו תושונאה לש הפוג לע
 תיאשח השיגפב .תוומל םעטו םייחל ןכות ריזחיש והשמ תושעל ךרוצה רועינ

 הרזע טישוהל ןויערה הלעוה בונכי'צ Wy יאצוימ ודרשש ידוהי רעוניינב לש

 ודנאמוקב דבעש ,ןוסגרב קטומ .ןוילכה ףס לע םידמועל ,רתויב םיבולעל דעסו
 'ץיבודולבז חונ .םחל תורככ המכ םוי ידמ קפסל ומצע לע לביק ,םחלה יליבומ

 ,"םיטננימורפ,, ידיילע ובורב סופת היהש ,24 קולבב המ"ןמז ודבע ןנח ויחאו

 קרמה תא םילבקמ ויה ויחאו חונ .הנחמה לש קרמהמ קלח םתדועסב וריתוהש

 .םיבערה ונירבח ןיב ותוא םיקלחמו

 ןובנ שיא ,ןוארב קביילו (יללה) 'ץיבוליב יכדרמל ונברקתה ןמז ותואב

 לש תורכינ תויומכ איצוהל ליחתה קבייל .םילוחה-תיבב שבוחכ דבעש ,בלילעבו

 הרזעה .םדא ייח תלצהל ךורע-ןיאל בר היה הנחמב םכרעש ,תוחשמו תופורת

 יתייה ינא .הנחמב רבדיסשל וכפה בונכי'צ יאצוי לש יאשחה ןוגריאהו תידדהה

 .םירחאמ רתוי םיברעב ישפוח יתייהש ןוויכ ,ותקולחו םחלה ''זוכיר,,ל יארחא

 וילא ופרטצהש ,ףעוסמ יתרתחמ ןוגריא הנחמב םייקש ןתנ יל רפיס זא
 ,םינלופ ,םיתפרצ ,םייטילופיםיריסא - םינמרג ,םינוש םימואל ינבמ םיריסא

 יתממותשה .ונורב היה ומש .יארחא רבח םע שגפיהל יל עיצה אוה .דועו םיגלב

 םישדוח ותוא יתרכהו דחא ודנאמוקב יתא דבע ןתנ עיבצה וילע הז םדאש
 םיטוח וידיב זכרמ אוהש יתעד לע הלע אלו ,םעפיאל ומע יתחחוש ,םיבר

 .הבושח הלועפל

 םייניעו תינוניב המוק לעב .הינמרג יאצוימ ,ידוהי טסינומוק היה ונורב

 עדוי אוהש יתחכונ ןמזה ךשמב ךא ,ןקתש לש םשור השע ילע .תודקוי תורוחש
 ועמשש ,םיירא םיינמרג םידידי ףקומ ונורב יכ יתעדי .ךרוצה תעשב הברה רבדל

 .1933 תנשמ זוכירה תונחמ VON היה ונורב .שאר-דבוכב וירבד

 תותיזחב בצמה לע תועידי תריסמב קר וניניבש רשקה םצמטצנ הליחתב
 תיצמת תא םהל יתרסמו ירבח םע יתשגפנ ברע לכ .תויטילופהו תויאבצה
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 'ץיבוליב קטומ םע שגפנ אוה .ךשוממ ןמז ונתוא ןחב ונורב .ונורב יפבש םירבדה

 .םיסחיב הנפמ לח תאזה החישה ירחאו ונלש יארחאה גיצנכ

 ישנא וטלתשה 1944 תנשב .יתגרדה ןפואב וקדהתנ תרתחמה םע םירשקה

 .הלא םידיקפתל ונומ ונלש OMAN םג .הנחמב תובר חתפמ"תודמע לע תרתחמה

 .(םידקופ) םירביירשל ונומ בוקארק יאצוימ םירחא םירבח ינשו 'ץיבוליב יכדרמ

 םיפתוש תויהל תורשפא ונל הנתינ תורחא תודמע ילעבכו הלא ונירבח ידיילע

 - רקיעבו ;תונכסליםייופצה לע ןגהל ,ונירבח לע רומשל ,תונוש תוערכהב

 הלע .םינוממה לש סחיה תונתשהל לחה םידיקפתב הלא ירבג-יפוליחל תודוה

 .ץיוושואב וייח דובכו םדאה ךרע

 תרתחמהישיא oy ףוחד ןפואב שגפיהל ילע יכ ,ונורב יל עידוה דחא םוי

 עבת אוה .יליו תא יתיאר ברע ותואב Ty .םייחבטמה:תיב לש ופאקה ,יליו ופאק

 בוקעל דוחיבו ,11 קולב םע לבוגה ,הנחמהירדגמ קלח לע הרימש ביצהל ונתאמ

 םיברע .טרופמ ח"וד רוסמל ונילע היה םיימוי ידמ .11 קולבב שחרתמה ירחא

 ינא םויכ .11 קולבב םיחצרנו םילבומ םישנא וניארו תאזה הרימשב ונישע םיבר

 הרגיש תרתחמהש ,םיח''ודל םידעוימ ויה תאז ךרדב ורסמנש םינותנה יכ ,ןיבמ

 .הצוחה תועיבקב

 םייזכרמ םירבח המכב םקנתהל הנחמה לוסיח ינפל וחילצה דוע םינמרגה

 םלועל .החירבה תעשב ורגסוה םה יצאנ ןכוס לש ויטעב .תרתחמה תגהנה לש

 תא וליבוה ,לפאב םיבצינה ,הנחמה ייריסא לכ דמעמב :הנומתה תא חכשא אל

 הווחאה לע תחיאלל םימחולכ לוכליםירכומ ויה םה .םודרגל תרתחמה ינמאנ

 ועימשה היילתה:תלוקשמ לע םדמועב .םדאה לרוג תלקה לע ,םיריסאה ןיב

 םדאה רורחישב תחצונמייתלבה םתנומא לע וזירכהו תויצאנייטנא תואירק

 .םלועהו

 דחא קר .םנורג תוקנוח תועמדשב םילפאה שרגמ תא ובזע םיריסאה יפלא

 ויה םייולתה .ץנייה הז היה .ורזפתה לכהש רחאל ומוקמב ראשנ דוע ידיחיו

 ףטיל רוקמ תודעור םיידיב .םיבר םינחבמלו םיקבאמל וידידי ,וירבח ינורחא

 . . .חצנל םהמ דרפנו םהיתופוג תא

 ® .1946 ,םינמרגה י"ע וחצרנש םידוהיה תופוג תיצמוהסקא

 1946 ,ןדיי עטנעדרָאמרעד יד ןופ סרעפרעק יד ןופ עיצאמוהסקע

Exhuming bodies of Jews murdered by the Germans, 1946. © 
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 לדוהי םותי לש ורופיס

 .תיתנשה םתשפוחב לארשי תא הנשה ורחב ץינלק סיאול ןודאהו 'בגה

 ורופיס תא .ונלש בשות םעפ היהש שיאב ושגפ ביבאילתב םתויהב

 :ץינלק רמ הלעמ שיאה לש יטמארדה

 וז ץרא - ונתוא הניינעש לארשי התיה תאז הנשה - השפוחמ DANN ונא

 ילעב םישנאה וב םוקמ ,םיגזמתמ שדחהו ןשיה וב םוקמ הבורקהו הקוחרה

 . . .ךתוא ביהרמ וב רבד לכש םוקמ ,רבדמה תא תויחהל וחילצה ךוניחו ץמוא
 ועטנש ,תועיטנה ,םיצעה םתוא - םיצעהו םירהה ,םיה ,רתוי םילוחכה םימשה

 תדלומ ,תדלומ ואצמ ףוסילכיףוסש ,לכ ירסח םישנאה DMX ,םישנא ידיב

 םידוהיה ןוילימ 6 רכזל םיצע ןוילימ 6 ועטנ םילשוריו ביבא-לת ןיב .םהלש

 .םיצאנה תונברוק

 .רבעשל סקא שיא םע השיגפ - הז רוקיבב ונל הרקש ןיינעמה רבדה

 תיתפרצ םירבדמ ונאש ועמשב הטוהר תיתפרצב ונילא הנפ אוה הדעסמב

 | :ורופיס תא רפיסו ,וניניב
 לומ הילפש בוחרב הנטקה תונחה לעב ןעשה - 'זנילמ לש ונב - ינא

 (11 ליגמ תוחפ יתויהב) 1944-ב הנהו .ןטקה יחאו ירוה םע דחי ונרג ,ר'גנמה
 .תונחה תא חותפל אוביש רקובב ותוא וחקל םה .יבא תא רוסאל םינמרגה ואב

 תוחתפמה תא ונל ונתנ "ר'גנמ ,,ה ילעב .םש םינשי ונייה אל רבכ ונא

 לבא ,םויב םג ללכב םש רובעל ונל וצעי םג םה .םש ןושיל לכונש ידכ ,רפכהמ

 .םינוקיתה תא ושרד תוחוקלהו הסנרפל גואדל םג היה ךירצ

 5-4 ןב היה ,ריעצה יחא) הינב ינש םע ימא תא ורסא הז רחא עובש

 | .(םישדוח
 איהשו יבא םע השיגפל קר התוא םיחקולש ,הל ורמא ופאטסגה ישנא

 המ ךל ןיא ,הפמ ךל,, :הקעצו יתוא הפחד איהו ,הילא יתצחלנ ינא .רוזחת
 .ייח תא הליצה ךכו ,םינכשה ןב ינאש הרמא ופאטסגה ישנאלו .''ןאכ תושעל

 יאתב ופרשנ טועפה יחא ,ירוה ,םלוכשו התאר אל יבא תאש יל עדונ

 איה .ילע המחר ןורב 'בג הנקז השא .11 ןב דלי בוחרב ידבל ינא הנהו .םיזאגה

 הז ליגבש ןיבהל םילוכי םתא .הבר תוריסמב יב הלפיטו היינש המוקב הרג

 .םא לש תונידעו ךור דליל השורד

 זאו .ושפנל בוזע ,בוחר דליל יתכפהנ םינכשה לש בוטה םנוצר תורמל

 .הירמרדנ'זל יתכלה - ייחב וליפא וא - רקויב יל תולעל היה לוכיש והשמ יתישע

 להזיא - רזנמל יתוא ריבעהש םידליל בא pao ילב ,ןוגה שיא ידיל יתלפנ

 רצק TAT רובעכש ןוויכמ ,ודחפ חטב לבא המ ןמז יתוא וקיזחה תוריזנה .רכוז אל
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 לתייהש אלא ,דיגהל לכוא אל ?םשה המ .יסרמל זכרמל יתוא וריבעה רתויב

 זכרמה תא וריבעה ךכ-רחא .רומח שנוע יתלביקו יתספתנ .יתחרבו דואמ ללמוא

 םידליה רתי .ירזכא היה יב לופיטה לכ לבא ,םחלל יתבערש קר אל .רחא םוקמל

 .ידוהי םותי יתייה ינא לבא ,םימותי ויה ןכ םג

 יתלכא ,םיכרדב תכלל אל ידכ תודשב יתכלה תולילו םימי .בוש יתחרב

 יתצלאנו - ער יל היה .(דואמ םיבע יל וארנש) תורעי יתרבע ,םישרושו תוריפ

 .ללמואו ןכסמ יתייהו תוכמל בוש ,רוזחל

 אלש ךכ רתתסהלו חורבל יתטלחה .ייסרמל רבע זכרמהו הרמגנ המחלמה

 .םינעוצ לצא הסחמ יתאצמ ,יתוא וחקי

 תודשב ינא .בושל דואמ בוצע הז .םהלש manna ילע רבע המ רפסל רתוימ

 ךרד ירחא המש יתעגה .סקא ךרדל אל םא תכלל ןאל .םינעוצה ידלימ דחא םע

 חקל הז ןודא .ותשאו רסוד PINT ןורב 'בגה תא בוש ow יתאצמ .השק הכילה

 ילא הקבדנש המהוזה לכמ יתוא אפיר ,יתוא ץחר ,תונמחר הברהב יב לפיטו יוא

 .יניעב תועמד ילב אוהה ןמזב רכזיהל לכוא אלש בלל תעגונ הכ הרוצב

 יבא חא - ידוד ךכירחא .ידוהי ןוגריא ךרד רפס-תיבל ךכררחא יתוא וריבעה

 .הבוקל יתוא ריבעה

 ,לארשייץראל עיגהל לכואש ידכ יתכסחו יתדבע .םינש עברא םש יתייה

 ריעצ יתייה .טסירוטקרט רותב יתדבע .ץוביקב ויה ןאכ תונושארה םינשה

 וישכעו רפוש ובצמ תעכ .םינינעמו םיפי לבא ,דואמ םישק ויה םייחה ,דואמ

 .הפיחו ביבא:לת ןיב ךרדב ול תכיישה AT הדעסמב ותוא םיאור םתא

 ,ןורב ,דררוג תוחפשמל הדות תתל תפרצל םעפ עוסנל - זעה ינוצר"

 םייחב ליחתהל בוזע ללמוא דליל ורשפיאשו םהל בייח הברה ךכילכ ינאש רסוד

 ."םישדח

 (סנאווארפ-ןא-סקא ריעב יתפרצ ןותעב "השפוחמ תונורכז" רמאמה ךותמ)

 6 1946 ,הרובקל םינכומ תונברקה לש םהיתופוג OY תונורא
 וצ טיירג ןענעז סרעפרעק עטרימוהסקע יד טימ סנורא יד

 ,Coffins holding the bodies of victims waiting for burial 1946. 6 .1946 ,הרובק
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 ןינַאצ .מ

 ןברוח ןכָאנ עוואלמ

 -בורח טרעדנוה WINK עזייר א, -- "קָאטש PIR POW רעביא,, ךוב ןופ

 עטצעל, גאלראפ ןכרוד ןבעגעגסיורַא ."ןליופ PR תוליהק ענערַָאוועג

 סיורפ ןייז .עוואלמ וצ תוכייש X ONT רבחמ רעד .1952 ,ביבא-לת ,"סעיינ

 .רעטלַא החפשמ ,עװַאלמ TID טמאטש רעטָאפ

 .ץענערג רעשיסיירפ רעקילָאמַא רעד ףױא עוואלמ לטעטש סאד

 עכעלגעווַאב יד .ןרוטלוק ייווצ ןופ לעווש רעד ףיוא ךיז ןעיצרעד תורוד

 ןבעל רעייז סָאװ ,גרעבסגינעק ןטייו PR שזא ןָא-ןרָאּפש סָאװ ,ןדיי

 --. טלעוו רעד ןופ ןרעסַאװ עסיורג יד ףיוא ףיש א MW זיא ןייז ןוא
 זיא ךיז ןרעקנַארַאפ PR הרות ןופ תודוסי םייה רעד זיא ךיז ייב ןפַאש

 טיובעג עווַאלמ ןיא ןטלַאוו ייז יו ,עיצידארט רעשידיי ןופ ןשינעפיט יד
TXטייקיבייא . 

 -ץענערג PK טייקנעוטעגניירַא רעייז ייב .ןדיי עטרַאה עטושפ רעווַאלמ
 רצוא םעד ייז יוו יוזא טשינ רענייק ןעק ,טייקידעכַאוו ןיא ןוא רחסמ

 זיא רחסמ-ץענערג ןגעוו טשינ .טייקנטיהעגפַא רעכעלשידיי ןוא Naw ןופ

 ןליו ןדיי רעוואלמ .סצעינעלק ןוא סרעטלַא יד ןשיווצ טסעמרַאפ רעד

 וצ ,רעכעה א וצ ךיז ןסייר ןדיי רעוואלמ .תומלוע ערעדנא ןכיירגרעד
 ןפמעק ץעינעלק ןוא רעטלַא תוחפשמ ייווצ יד ןעוו ןוא ,ןבעל קיטסייג ַא

 .טסייג ןופ ףמַאק רעד סע זיא ,ךיז ןגעק
Ynרעדליב רעשטייד א רימ ראפ טגיל ,תורוש יד ביירש ךיא - 

 ןיא יובפיוא סדנַאלשטייד, -- "ןעטסא OX ואבפוַא-סכייר, :םובלַא

 סע AN ,לייט םעד PR .1941 רָאי PX ןעכנימ PK ןבעגעגסיורַא ,"חרזמ
 no רעדליב עכעלטע ךיז ןעניפעג ,עגַארפנדיי יד טלדנַאהַאב טרעוו

 -- ןדיי רעווַאלמ ןופ רעדליב יד ןענעז קילעפוצ .ןליופ ןיא ןפיט עשידיי
 -ןטכייל PAK ערעייז ךרוד סָאװ ,סעדייז ןוא סעטַאט עשידיי עקיצרַאה
 סיורָאפ ןגָאז רעדליב יד וצ טסקעט םעד PR .רעצרעה עסיורג סױרַא

 רעבָא ."ןדיי עשיליופ יד טימ גנונעדרַא ןכַאמ ,, Dyn ייז זַא ,ןשטייד יד
 ןעניפעג רעדליב ערעייז סָאװ ןדיי יד טָא זַא ,טשינ ןלייצרעד רעדרעמ יד

 ."גנונעדרָא , רעד ךָאנ Mw ןענעז ,םובלַא זיא ךיז
 עטשרע יד רשפא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה ,עוואלמ ןיא ,ָאד

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע רעדייא ךָאנ ,ןדיי עשיליופ ןופ "גנולדיזסיוא ,

 יז זיא דניז עכלעוו ראפ PK סָאװ רַאפ .קענַאדיימ PR עקנילבערט
 TANT ,ןעמוקעג ןענעז ייז AN סָאװ ,םעד ראפ YW ?ףוס RIN ןעמוקעג

 רעשידיי ,רעסיורג רעד רַאפ יצ ?ןסיוו PR טכיל ךיז טימ ןגָארטעג ייז

 ONT IN סָאװ ,םעד רַאפ יצ ?ושָאטַאּפָא HOY דיי רעווַאלמ םענופ קיטע

561 



 ,וויטימירפ ןוא ןענַאטשעגּפָא ןעוועג זיא םוטרעיופ עכעלטסירק רעווַאלמ

ONTטנגוי רעווַאלמ עשידיי יד  STטלקיווטנא  xעכעלטלעוו עטיירב  

 ? רוטלוק
 ןיא ךעלטעטש עשידיי עטסלערוטלוק יד וצ טרעהעג טָאה עװַאלמ

 עבעלטע ןבעגעגסיורַא טָאה ,הליהק עשידיי עניילק x ,עוואלמ .ןליופ

 רעביא םיבושי עשידיי ליפ טָאה עוואלמ .ץנעגילעטניא עשידיי תורוד

 OST .תוחוכ עשירעפעש עכעלרעדנּוװ טימ טקיטפערקַאב טלעוו רעד
 טימ טלדורפשג טָאה ONT ,לַאווק רעקידעבעל ַא יוו ןעוועג זיא לטעטש

 עכלעזַא ןבעגעגסױרַא UAT לטעטש עקיצנייא סאד זיולב .ןסיוו ןוא טסייג

 ריא .יקסוואשרַאוו רזוע TX ושָאטַאּפָא ףסוי יו ,רעקיפע עשידיי ייווצ
 זרעינישזניא ןענעגעגַאב טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא טציא טעוו
 -אטשעג ןענעז ןעלגיוו ערעייז סָאװ ,ןגָאגַאדעּפ ןוא םיריוטקַאד ,רעיוב ןוא

 .רעכעד רעשידיי רעווַאלמ יד רעטנוא ןענ
 ,םישדח עטשרע יד זיא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא לַאװק רעד UX ןוא

 .ןרַאברַאב עשטייד יד PAX ןענעז רעהַא יוו
 ןופ ןבירטעגסיורַא רענַאמרעג יד ןבָאה ,1940 רעבמעצעד ןט5 םעד

 ןייק ןבירטעג ייז ןוא ןדיי רעוואלמ טרעדנוה יירד טנזיוט יירד רעזייה יד

 -עגסיוא רעדרעמ יד ןבָאה ,רעגַאל רעװָאדלַאיזד םעד px .ָאװַָאדלַאיזד
 רעטעפש ןענעז סָאװ ,ןדאטעמ-גנוקירעדינרעד PR -גנוקינייּפ יד טווורפ
 רעגַאל ןיא ןבָאה ייז .ןדיי עשיליופ עלַא יפלכ ןרָאװעג טעדנעוועגנא

 טימ ןוא גנַאל יוו ,טווורפעגסיוא ייז ףיוא ןוא סנפיוה-רעטייש טגיילעג

ONTןלעוו סע קינכעט ַארַאפ  oyטימ .םיפוג עשידיי ןענערב ןטסרעכיז  

 זקידעבעל םעניא ןרָאװעג ןבירטעג ןדיי ןענעז סנקעטש PK סעקייהַאנ
 ןרָאפעגכרודַא ןענעז ןדיי עקידעבעל רעביא .סנפיוהרעטייש יד ןופ רעייפ
 TWN סע יוו ,טקוקעגוצ ךיז ןבָאה סעדנַאב עשטייד ןוא סָאטױא-טסַאל

 RIX טימ .רעדילג עשידיי טעשטשרַאמעצ רעדער ערעווש יד רעטנוא
 םעד רַאפ טָאה רעכלעוו ,בר רעוואלמ רעד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא טוט

 ןיליפת-ןוא-תילט זיא ןָאטנָא ךיז טזומעג העש עדעי ,טיוט ןקידה'נושמ

TXטנוזעג ןרַאפ ןטעב בָאטש-רעגַאל םענופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא  ND 

 ךיז לָאז רע ןעגנּוװצעג סעקייהַאנ טימ םיא ייז ןבָאה ףוס םוצ .ןרעלטיה
 -טסַאל ַא ןרָאפעגכרודַא זיא OX רעביא PR DY רעד AK ןגיײלקעװַא

 .ָאטוא

NDןענעז טָאטש  PXרערעכעה , רעד ןופ ןריציפָא ןעמוקעגניײרַא רעגַאל  
 זיא'ס .ןטקניטסניא עשיטסידַאס ערעייז ןליפשוצסיוא אד ידכ ,"עסַאר
 יד סָאװ ,םיוניע עטריניפַאר יד ןגעוו רעטרעוו PX ןבעגוצרעביא רעווש

 ענעבילבעגרעביא עלעצנייא יד .ןענאטשעגסיוא רעגַאל םעד ןיא ןענעז ןריי

 רעטרעוו ןייק טשינ ןבָאה ייז .ןלייצרעד ייז יוו ,רעמ ןגייווש ןדיי רעוואלמ
 זענַאטשעגסיוא ןענעז סע ONN ,ןייפ םעד ןבעגוצרעביא ךַארּפש רעייז ןיא
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 ךיז ןלָאז ייז ,ןעגנגוצעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעיורפ עשידיי רעװַאלמ יד
 .האוצ רעכעלשטנעמ ןיא ןעיָאר ךיז ןטסורב יד טימ ןוא טעקַאנ ןוטסיוא

ONTרענַאקירפַא עדליוו עוויטימירפ ןופ האצמה יד ןעוועג טשינ זיא , 
 ןופ טייללדא PK סרעקנוי עשטייד ,ןטַארענעגעד-ןריציפַא עכיוה רָאנ

 -עג-טייקרעכעה , ערעייז רעכיז ןבָאה עכלעוו ,טולב שיריזח-שינַאמרעג
 .עשטינ ךירדירפ ןקנַארק-קיטסייג םעד ןופ רענייטש יד ףיוא ןפילשעג "ןליפ

 ןלָאז ייז ,ךעלדיימ עשידיי ןעגנוווצעג ןבָאה ןריציפָא עבלעז יד
 ןבָאה ייז .ןטקַא עשיבסעל ןריפכרודַא ץַאלּפ-רעגַאל ןפיוא ךעלטנפע
 -רַאפ ןלָאז רענעמ עדמערפ ןעגנּוװצעג ןוא רעקלעפ רָאּפ טלייוועגסיוא

 טלייוועג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .רענעמ ערעדנַא ןופ ןעיורפ יד ןקיטלַאװג
PKסָאװ ,טכַאנ-ַאגרוּפלַאװ רעד טָא  IS ONTףלע טרעיודעג סייררעביא  

 .תעל-תעמ
 -עגוצ ךיז ןבָאה ןדיי רעוואלמ יד ONT םעד PS ןוא םייוניע יד ןופ

 -מורַא ןענעז עכעלקילגמוא יד .ןעניז ןופ ּפָארַא ייז ןופ ףלע ןענעז ,ןעז

 יד ךיוא PK .ןלַאפנָא YAW עקידארומ ןיא רעגַאל ןרעביא ןפָאלעג
 -עגעד עשטייד יד ןופ הוואת עשיטסידַאס יד טליטשעג ןבָאה סענעצס
 DAK YT DX“ ענערָאװעג-קנַארק יד ןדנובעג ןדיי ןבָאה טכַאנייב .ןטַארענ
 קירטש יד ןופ ךיז טָאה רענייא .ןשטייד יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןטלַאהַאב
 ןיא טזָאלעג ןבָאה ןשטייד יד .ץַאלּפ-רעגַאל ןפיוא סױרַא NK טיירפַאב

 .טיוט DY ןרָאפעגרעביא ןקנַארק םעד PX ָאטױא-טסַאל ַא גנַאג
 Toy ןלייטרַאפ םייב טליּפשעגּפָא PT ןבָאה סענעצס עטסכעלנייפ יד

 Wis רעלעט ַא טימ לסעק DIY ןעמוקוצ טרָאטעג טשינ טָאה רענייק
 רעד PX ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא ןסע ost .לטכעש-ןוורעסנַאק ַא

 ןעמוקַאב טָאה'מ זַא ןוא .ךיש ןיא ןוא ןעלטיה PX ,ןקָאז PX ,ןיירַא-עלַאּפ
 טזומעג ןעמ טָאה ,עלָאּפ רעד ןיא רעדָא ,קָאז ַא PK פוז ערעטיש יד
 .ןסיגסיוא טזומעג ןסע סָאד ןעמ טָאה -- טשינ ןעוו ,ןסע ןטימ ןפיול

US NS ךשמב .גָאט ףלע טרעיודעג טָאה םוניהג רעװָאדלַאיזד ONT 
 ןרָאװעג קנַארק ןדיי יד ןענעז ,טייקיבייא רעד  PR.ןכָארבעצ קידנעטשלופ

 ןדָאלעגנָא ייז ןעמ טָאה טלָאמעד  PRןענָאגַאװ-טסַאל  NXטקישעגקעווַא

 ."טַאוורעזער-ןדיי , ַא ןטייהעג סלָאמעד טָאה סָאװ ,שטירזעמ ןייק
 .ייז רַאפ טנפעעג DITA WMD ַא PT ONT אד

 YOR טכַאמעגכרוד VST סָאװ ,דיי רעניפיר ַא ,ןײטשדלָאג לארשי
 עקילָאמליפ TD רעייפ PR ןרָאװעג טעוועטרַאהרַאפ זיא ONT ,ןענייפ

 -בערט ןופ לעווש רעד ןופ טעוועטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,"ןעגנולדיזסיוא ,
 עטסכעלגעממוא יד ןעזעגוצ ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,רעמַאקיזַאג רעקניל
 ןלייצרעד טנָאקעג טשינ קיאור טָאה ,סענעצס-םונהיג עכעלקריוו IST ןוא
 ND "טעוועזורגעגסיוא , ןדיי רעוואלמ יד טָאה ןעמ AYN ַא רַאפ ONT ןיא
 .ליש רעשטירזעמ רעד וצ ןבירטעג ייז סנקעטש טימ NK ןענָאגַאװ יד
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 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןדיי רעוואלמ ןענעז געט עטלייצעג ןופ ךשמב
prגָאט ןדעי טָאה סָאװ ,עימעדיפע-סופיט ַא ןכַארבעגסיוא זיא ליש  

 -סױרַא טכָאנייב ןעמ טגעלפ עטיוט יד : תונברק רעקילדנעצ ליפ ןבעגעג

 טשינ ךיז לָאז גנוקיזילרַאפ עכעלקערש רעייז ידכ ,קעז ןיא ןגָארט

 ךרוד ןבעגניירַא ליש רעד זיא yn טגעלפ joy .ָאטעג PX ןגָארטרעביא

 ַא .עטעטסעּפרַאפ יד טימ גנורירַאב PX np טשינ ידכ ,רעטצנעפ יד
 רעשטירזעמרענעסָאלשעגּפָא רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טיוט רעצרַאווש
 זיא עטּפשמרַאפ יד ןופ תוללי יד ןוא עקנַארק יד ns תוללק יד .ליש
 .םימשה בל דע ןעגנַאגרעד

 טָאה ,טײקיזָאלגנונּפָאה ןוא טױט ןשיווצ ,ליש רעשטירזעמ רעד זיא
 רעוואלמ יד ןופ ןדייל יד ןגעוו דיל וויטימירפ א טסַאפרַאפ רעצעמע
 ןסַאפרַאפ וצ חוּכ דיי ַא וצ ןעמונעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס זענַָאוונופ .ןדיי
 Yoox לייוו ,טשינ טָאג וליפא טסייוו ,דיל םעד וצ ןוגינ א PX ןעמַארג

 רעד רימ טלייצרעד -- דיל סָאד .ןדיי רעוואלמ יד ןזָאלרַאפ טָאה רע
 יד ןופ WOT רערעטצניפ רעד ןרָאװעג זיא -- ןײטשדלָאג רעטנַאמרעד
 טיײקיזָאלגנונּפָאה רעייז PX ןבָאה עקנַארק-סופיט יד וליפַא .ןדיי רעווַאלמ
 דיל סָאד זיא ליש רעד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ."ןמיה, םעד ןעגנוזעג

 : ןעגנוזעג טָאה טייק PR WP PK ָאטעג PK סױרַא

 ,ןדייל ערעזדנוא Pr ןעיצ יוזא ,ןגער ןוא טלַאפ למיה ןופ יינש ןעוו |
 ןבירטעגניירָא שטירזעמ WwW טוט רעטצנעפ ףיוא טסַארפ ןעוו

 .ןביטש ."עיינ,, ,"ענייש , יד ןיא ,ןבעלק ךיז
 ןדייל ןוא טנלע ןופ טייצ ַא ןיא
 ,ענייש יד ,ליש רעשטירזעמ ןיא .ןביירט טָאטש ןופ ןשטנעמ ןעמ טוט

 ,עניילק רעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט

ynxdnעטרַאה סעשטירפ יד ףױא ןגיל ,ןעגנילק לטעטש סאד טוט  

 .עטרַאדעגסיוא -- רקיע רעד ןוא ןעגנוווצעג ןדיי טרָאד טָאה ןעמ

 | ןעמייה ערעייז ןזָאלרַאפ וצ
 - עסיורג יד ,ליש רעשטירזעמ רעד ןיא ,גנודיילק UW ,סעװרָאב ,טעקַאנ

 עטיוט עשירפ גָאט ןדעי

 ,עטיוט עשירפ גָאט ןדעי ,ןעיירש רעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט
 :ןגרָאז TINK רַאפ ןעמ טוט ױזַא ?ןעייג רימ ןלָאז ןיהווו

 ןגָאלש ןעמ טוט סעקייהַאנ טימ
 ,עצירג עצרַאװש לסיב ַא גָאטימ ףיוא .ןגָאיפױרַא סָאטױא ףיוא ןוא

 .עציטש ענייא רעזדנוא זיא סאד

 ,עפוז עצרַאווש רעסַאוו לסיבַא ,טריפעג זדנוא ןעמ טָאה וואדלַאיזד רָאנ

 .הקדצ ענייא רעזדנוא זיא סאד סניירמוא PK רעטכעט עשידיי

 .טרימשעגסיוא
 ,טקיטומעג טייז ןדיי רעוואלמ ןסָאגרַאפ טרַאד זיא טולב שידיי
 ןייז ריא טעוו קידנעטש טשינ .ןטָאשעגסיוא ,טרעטַאמעגסיוא

 ,טקיטולבעג |
 עיינ ַא OMY א טעוו ןעמוק ,ןביירט רעטייוו זעמ טוט וואדלאיזד זופ
 ...עיירפ ןייז רימ ןלעוו רעדיוו PK ,ןדייל ערעזדנוא ךיז ןעיצ יוזא
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PXטשינ ןדיי רעווַאלמ יד ,ןעז רימ יוו ,ןבָאה געט ערעטצניפ ערעייז  
 yok ייב .טשינ -- עקנַארק-סופיט יד וליפַא ,גנונעפָאה יד ןריולרַאפ

 יז ןבָאה ,ןעגנוקירעדינרעד עלַא ייב ,ןעגנובעלרעביא עטסכעלרעדיוש
 רעדיוו , — ןוא עיינ ַא טלעוו א ןעמוק טעוו סע IX ,טקיטומעג ORK ךיז

 יז ךָאנ ןוא ,רעוואלמ יד ןבָאה ןיירפער םעד ."עיירפ ןייז רימ ןלעוו

 .לָאמ רעטרעדנוה טרזחעגרעביא ,ןדיי-ָאטעג רעשטירזעמ יד

 ןביוהרעד טרָא םעד ןיא ךיז טָאה דיל םעד ןופ עידָאלעמ עקיצראה יד

 םייוקמ וליפַא זיא האובנ יד .ןמיה ןרענָאיצולָאװער ַא WD רענעט יד וצ
 .יז IND טשינ רעבָא ,ןרָאוועג

 רעד ןיא ןברָאטשעגסױא vw ןענעז עכלעוו יד ,ןדיי רעווַאלמ יד

 ןיא ןדיי רעשטירזעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רעטעפש ןענעז ,ליש
 ןפַאלקש-טעברַא יװ WIA ןענעז סָאװ ,ןדיי לסיב סאד .עקנילבערט

pKיד ןיא רעדָא ,טרָא ןפיוא רעדָא ןעמוקעגמוא ןענעז ,עוואלמ  “TNA 
 .םישטנעיוושַא NK ָאנמלעכ ןופ ןרעמַאק

 ,עוואלמ MP ןעמוק לעוו ךיא Wh זַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז PK בָאה

 ,שטָאכ ןכייצ ַא ,לווַאט-קנעדנַא ןַא ןעניפעג ּווו-ץעגרע רעכיז ךיא לעוו

 עשטייד יד ןגעק ןרָאצ WRK סיוא-טקירד גנורעקלעפַאב עקיטציא יד ּווו
 ָאד ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ענעלַאפעג יד רַאפ ליפעגטימ ריא NK רעדרעמ
 .טכַאמעג טָאטש א עווַאלמ ND זוא ןפַאשעג ןוא טבעלעג גנַאל-תורוד

 רעייז PX TANT ןדיי יד ONT ONT TRONS רעוואלמ יד טציא ךָאד ןבָאה
 ,טבעלרעד סאד ןבָאה ,ןדיי יד ,ייז טשינ DR ;ןעזעגסיורַאפ ןדייל-הסיסג

 ןיא ריא טעװ לווָאט-קנעדעג NIX רָאנ טשינ רעבָא ..ןקַאלַאּפ יד רָאנ

 ,עידעגַארט עטפיטרַאפ ַא ןעניפעג אד טעוו ריא ,ןעניפעג טשינ עווַאלמ
 ןוא ןדייל עשידיי ןופ עטכישעג יד ּפָא-טסילש סָאװ ,טַאטידנַאש א

 .םוקמוא
 רעוואלמ רעד ןופ טעװעטַארעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקיצניוו יד

 סָאװ ,םיפוג עשידיי יד טרימוהסקע PR ןעמוקעג רעהַא ןענעז ,הליהק

 יז ןבָאה רבק-רעדירב ןפיוא ."ןעגנולדיזסיוא, יד Mya ןלַאפעג ןענעז

 .הליהק רענעטבָאשעגסיוא רעד ןופ קנעדנָא ow הבצמ x טלעטשעגקעווַא
 טעוו הבצמ יד זַא ,ענערַאוועג-לוצינ ענלצנייא יד ,טפָאהעג ןבָאה ייז

 אד ןײטשטנַא לָאמַא טעוו רעמַאט זַא ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןביילב

 SND“ זיא ,דרע רעקיזאד רעד ףױא IX ,ןסיו רע לָאז ,בושי רעשידיי ַא

 יד רעבָא .גנופאש ןוא עיגרענע רעשידיי ןופ ללש א ןרָאװעג טצנַאלפ

 ןבָאה סענַאגילוכ עשיליופ .ןכַאוו עטלייצעג זיולב ןענאטשעג זיא הבצמ

 טנעה עניימ ןיא ןטלאהעג באה ךיא .ךעלציפ ףיוא טביוטשעצ הבצמ יד

 ךיא IN ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה'ס NK הבצמ רעד טָא ןופ ךעלקיטש יד
Paרעדלעפ יד ףיוא  poטלאה ןוא עקנילבערט  PRיד טנעה עניימ  

 ןבָאה ןפרגווסיוא עשטייד יד רָאנ טשינ ,ןיינ .םישודק עשידיי pb רענייב
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 ןסָאלשעגנָא PT ןבָאה סענַאגילוכ עשיליופ יד ךיוא ,ןדיי טעטכינרַאפ

 ,טקַא ןשירעכערברַאפ ATT טימ ,טציא ןוא עדנַאב-רעדרעמ רעד ןיא

 .עוואלמ px הליהק רעשידיי רעד ןופ ןורכז םעד וליפַא טקעמעגּפָא

 -הבצמ יד טלפמעטשעג טָאה עװַאלמ ןיא שטנעמ רעקיצנייא ןייא

 ָאיצשַאק PX טָאה ONT ,חלג רעטלַא רעד ןעוועג זיא סאד .גנודנעש
 OST DX .ךערברַאפ ןסיורג םעד ראפ "ךעלעפעש , ענייז טפָארטשעג

 שיליופ םענופ טייהרעדנימ עניילק x זיולב זַא ,תמא םעד טקיטעטשַאב

poxןעוועג זיא  PRטכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,םעד ןגעק זיא  

 NE PX קלָאפ רעזדנוא טימ
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 6 רפט בוחרב םיחא-רבק דיל וקיסכממ םולבנרוק לחר-הקבר

 ףיוא רבק-רעדירב םייב עקיסקעמ ןופ םולבנראק לחר-הקבר
 .סאג-רעפעט רעד

Rivka-Rachel Kornblum from Mexico by common grave on Peter Street. 
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 ןינאצ .מ

 הבאלמ

 .(''תוברחנ תוליהק 100 ינפ לע עסמ,, :ןינאצ .מ לש ורפסמ)

 יתש ףס לע ןאכ םיכנחתמ תורוד .ןשיה יסורפה לובגה לע הבאלמ הרייעה

 םהייחש ,הקוחרה גרבסגינקל דע םיעיגמה ,םיינרעה םידוהיה .תויוברת

 הרות לש תודוסי םתיבב םמצעל םירצוי ,םיסוניקואה יבחרב הינאל םילושמ

 .חצנ ייח ןאכ םמצעל תונבל םירמואכ ,תידוהיה תרוסמה יכבנב ןגוע םיכילשמו

 ייחב (DAM םשאר םיעוקש םתויהב .םישקונהו םיטושפה הבאלמ ידוהי

 תרימש תאו תבשה תכרב תא ךירעהל עדוי םהומכ ןיא תולובג רחסבו ןילוח

 ידוהי ,םיצינלקהו םירטלאה םהיניב םידדומתמ לובגה רחס לע אל .תודהיה

 ,רתוי םילענ םייחל םיפאוש הבאלמ ידוהי .םינוילעה תומלועל םירתוח הבאלמ

 תקולחמ וז ירה וזב וז תומחלנ ץינלקו רטלא תוחפשמה יתששכו .חור ייחל

 .חור תמחלמ ,םימש םשל

 :ינמרג תונומת םובלא ינפל חנומ וללה תורושה תא בתוכ ינאשכ

 ןכנימב רואל אציש ,"חרזמב תינמרגה הינבה,, - "ןטסוא DX ואבפואסכייר,,

 יסופיט לש םימוליצ המכ ללוכ ,םידוהיה תלאש הנודנ וב ,קלחה .1941 תנשב

 ,םינקזו תובא הרקמב םה הבאלמ ידוהי לש הלא תואנקויד .ןילופב םידוהי

 םירשבמ ,תונומתה תא הוולמה ,טסקטב .הלודג תידוהי המשנ תחרוז םהיניעמש

 םילגמ םיחצרמה ןיא ךא ."ןילופ ידוהיל סחיב רדס וטילשי םה,,ש ,םינמרגה

 .רדסה תנכשה רחאל רבכ םה םובלאב םימלוצמה םידוהיהש

 ידוהי לש ןושארה ''גנולדיזסיוא,,ה תא ילוא םינמרגה ועצב ,הבאלמב ,ןאכ

 רמ ףוסל םייואר ויה המ אטח לע ,קנאדיאמו הקנילברט ורצונ םרטב דוע ,ןילופ

 הקומעה הקיתאה לשב וא ?תעדו רוא וציפה הבאלמ ידוהיש םושמ םאה ?הז

 םירכיאהש םושמ ילוא וא ?ושוטאפוא ףסוי - הבאלמ ןב רפוסה לש הלודגהו

 חפיט הבאלמב ידוהיה רעונהו םייביטימירפו םירגפמ ויה הבאלמ לש םירצונה

 ?הבחר תינוליח תוברת ןאכ

 הליהק ,הבאלמ .ןילופבש רתויב תויתוברתה תורייעה לע התנמנ הבאלמ

 םיבושי הברהל .תידוהי היצנגילטניא לש תורוד המכ האיצוה ,הנטק תידוהי

 הרייעה התיה .םירפמו םיאלפנ תוחוכ הבאלמ הקינעה םלועה יבחרב םיידוהי

 םינקיפא ינש האיצוה וז הנטק הרייע .תעדו חור עפוש ,םייח םיימ רוקמכ

 התא ידוהיה םלועה לכ יבחרב .יקסוואשראו ריקי ,ושוטאפוא ףסויכ םידוהי

 םידוהיה יתבב ודמע םהיתוסירעש ,םיגוגדפו םיאפור ,םירצויו םיסדנהמ שגופ

 .הבאלמבש

 .םיינמרגה םירברבה תשילפ רחאל םינושארה םישדוחב םתסנ הז ןייעמו
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 תואמ שולשו םיפלא תשולש םהיתבמ םינמרגה ושרג 1940 רבמצדב פיב

 םיחצרמה וסינ ובודלא'זד הנחמב .ובודלא'זדל םתוא וצירהו הבאלמ ידוהימ

 םה .ןילופ ידוהי לכ יבגל ךכירחא וטקננש ,הלפשההו םייוניעה תוטיש לב תא

 וזיאו םייח םידוהי תפירש ךראת ןמז המכ וסינו הנחמב שא ידקומ וכרע

 שא ךותל םידוהיה תא וקחד םיבלגמבו תולאב .רתוי הליעי היהת הקינכט

 דציכ וננובתה םינמרג לש תויפונכו תויאשמ ורבע םייח םידוהי לע .דקומה

 .םילגלגל תחתמ םידוהיה ירבא םיקחשנ

 םהירצי תא ןאכ קפסל ידכ ,ןוילעה עזגה ינב םיניצק הנחמל ואב ריעהמ

 וסנתנ םהב ,םיללכושמה םייוניעה תא םילמב ראתל השק .םייטסידאסה

 רתוי םיקתוש ,םייחב וראשנש ,םיטעומה maxon ידוהי .הנחמה ידוהי

 םישנה וגפסש תונובלעה תא רוסמל םנושלב םילמ PK .םירפסמ םהשמ

 ינב תאוצב ןהידשב טטחלו תומורע טשפתהל ןתוא וחירכה .הבאלמב תוידוהיה

 םיהובג םיניצק לש אלא ,םיארפ םינקירפא לש האצמה תאז התיה אל .םדא

 ,םהיקרועב םרוז ינמרג יריזח םדש ,הלוצא ישנאו םירקנוי לש ,םילוונמ

 השטינ ךירדירפ לש תזחשמה ינבאב םהלש "תונוילעה תושגר,, תא ושטלש

 .ףרוטמה
 הנחמה רכיכב יבמופב עצבל תוידוהי תורוחב וחירכה םמצע םיניצקה םתוא

 םהישנ תא סונאל םירז םירבג וחירכהו םיאושנ תוגוז ורחב םה .םייבסל םיטקא

 .תופוצר תוממי הרשע"תחא הז סיגרופלאוו לילב ועשעתשה םינמרגה .םירחא לש

 .םתעדמ םידוהי רשעידחא IXY םהיניע הארממו םייוניעה תמחמ

 תא וקפיס הלאה תוזחמה םגו .םויא ףורט יפוקת הנחמב וצצורתה םיללמואה

 יכומ תא םידוהיה ותפכ הלילב .םיינמרגה םיטארנגדה לש תיטסידאסה םתוואת

 רכיכל אציו םילבחה תא ריתה םהמ דחא .םינמרגה יניעמ םתוא ואיבחהו ףורטה

 .תוומ דע הלוחה תא וסרדו תיאשמ ועינתה םינמרגה .הנחמה

 תשגל יאשר היה אל שיא םוש .לכואה תקולח תעשב וללוחתה םימיא תוזחמ

 ףנכ ךותל וכפש לכואה תא .םירומיש לש הקיר הספוק םע וא תחלצ םע דודה לא

 ברג ךותל לילדה קרמה תא ולביקש הלא .םיילענו םיעבוכ ,םייברג ךותל ,דגבה

 .ותוא ךופשל םהילע היה תרחא ,לכואה םע ץורל וצלוא וליעמ ףנכב

 ורבשנו םידוהיה ולח הזה חצנה ךשמב .םוי 11 ךשמנ יבדולא'זדה םוניהיגה

 הזל וארק זאש ,שטירזמל םתוא וחלשו תויאשמ לע םתוא וניעטה זא .ןיטולחל

TTY,טאווריזיר "". 

 .שדח םוניהיג םהינפל חתפנ ןאכ

 לש ןשאב לשוחש ,םייוניעה לכב הסנתנש ןיפירמ ידוהי ,ןיטשדלוג לארשי

 ויניעש ,הקנילברטבש םיזאגה ןשבכ ףסמ לצינש ,םיבורמ "םיגנולדיזסיוא,,

 היה אל ,םייתימא הז םעו רתויב םיירשפא יתלבה םוניהיגה תוזחמ תא ואר

 דציכו תונורקהמ הבאלמ ידוהי תא ''וקרפ,, AYO הזיאב טקשב רפסל לגוסמ

 .שטירזמבש תסנכה:תיבל תולקמב םתוא וצירה
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 ,סופיט תפיגמ הצרפ תסנכה:תיבב .הבאלמ ידוהי וססג םימי המכ ךשמב

 ידכ .םיקשב הלילב םיאיצומ ויה םיתמה תא .תונברוק nowy םוי:םוי הליפהש

 ידכ תונולחה ךרד תסנכה-תיבל םיסינכמ ויה לכוא .וטיגל הנקבדת אל םינכהש

 יאשטירזמה תסנכהיתיבמ אשינ רוחש תוומ .םיעוגנה םע עגמב אובל אלש

 .םימשה בל דע ועיגה םינודנה תולליו םילוחה תוללק .רוגסה

 יביטימירפ ריש והשימ רביח ,שואיו תוומ ןיב ,יאשטירזמה תסנכה:תיבב

 הניגנמו םיזורח רבחל חוכ ידוהיל זא ול אצמנ ןינמ .הבאלמ ידוהי לש םלבס לע

 הבאלמ ידוהי תא זא חנז ןכש עדוי ומצעבו ודובכב םיהולא םג ןיא תאז - רישל

 לש םויאה םנונמה השענ - ליעל רכזנה ןיטשלוג רפסמ - הזה רישה .םנוסאב

 דעבמ .ןונמהה תא ורש םתווקת רסוחב סופיטה ילוח וליפא .הבאלמ ידוהי

 :םינטקו םילודג יפב רוגש השענו וטיגה לא רישה עיגה תסנכה:תיב תונולח

 ,ןגער ןוא טלאפ למיה ןופ יינש ןעוו

 ,ןבעלק ךיז טוט רעטצנעפ ףיוא טסארפ ןעוו

 ןדייל ןוא דנלע ןופ טייצ א ןיא

 .ןביירט טאטש ןופ ןשטנעמ ןעמ טוט

 ,ןעגנילק לטעטש סאד טוט עוואלמ

 ןעגנוווצעג ןדיי טראד טאה ןעמ

 ןעמייה ערעייז ןזאלראפ וצ

 .גנודיילק ןא ,סעווראב ,טעקאנ

 ,ןעיירש רעדניק ,סעמאמ ,סעטאט

 ?ןעייג WN ןעלאז ןיהואוו

 ןגאלש ןעמ טוט סעקייהאנ טימ

PIXןגאיפיורא סאטיוא ףיוא . 

 ,טריפעג זנוא ןעמ טאה וואדלאיזד ךאנ

 .טרימשעגסיוא סניירמוא PK רעטכעט עשידיי

 ןסאגראפ טראד זיא טולב שידיי

 .ןסאשעגסיוא ,טרעטאמעגסיוא

 ,ןביירט רעטייוו ןעמ טוט וואדלאיזד ןופ

 ,ןדייל ערעזנוא ךיז ןעיצ יוזא
 ןבירטעגניירא שטירזעמ ךאנ

 .ןביטש "עיינ,, ,'ענייש ,, יד ןיא

 ,ענייש יד ,לוש רעשטירזעמ ןיא
 ,עניילק רעדניק ,סעמאמ ,סעטאט
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 עטראה סעשטירפ יד ףיוא ןגיל

 .עטראדעגסיוא - רקיע רעד ןוא

 - עסיורג יד ,לוש רעשטירזעמ יד ןוא

 עטיוט עשירפ גאט ןדעי

 ,עטיוט עשירפ גאט ןדעי

 :ןגראז זנוא ראפ ןעמ טוט יוזא

 ,עצירג עצראווש לסיב א גאטימ ףיוא
 .עציטש ענייא רעזנוא זיא סאד

 ,עפוז עצראווש רעסאוו לסיבא

 .הקדצ ענייא רעזנוא זיא סאד

 ,טקיטומעג טייז ןדיי רעוואלמ

 ,טקיטולבעג ןייז ריא טעוו קידנעטש טשינ

 עיינ א טייצ א טעוו ןעמוק
 . . . עיירפ ןייז רימ ןלעוו רעדיוו ןוא

 ,הבאלמ ידוהי לש םתווקת הדבא אל ,םיאור ונאש יפכ ,םילפאה םימיב

 תולפשהה לכ ףא לעו העווזה תויווח לכ תורמל .סופיטה ילוח לש אל וליפא

 רזוחה ןומזפה תא ."םיישפוח היהנ בושו,, שדח םלוע םוקיש םמצע תא ודדוע

 .םימעפ תואמ שטירזמ וטיג ידוהי ךכירחאו הבאלמ ידוהי ונניש

 ,המייקתנ םנמא האובנה .ינכפהמ ןונמהל הלעתנ רישה לש יבבלה ןחלה

 .םליבשב אל לבא

 Dy דחי ןכמירחאל ופסנ ,תסנכה:תיבב ותמ אלש ,הבאלמ ידוהימ םתוא

 וא הבאלמב םידבעכ וראשנש םיטעמה םידוהיה .הקנילברטב שטירזמ ידוהי

 .ץיוושואו ונמלח לש םיזאגה יאתב םתמשנ תא ואיצוהש וא הרייעב ופסנש

 ןמיס ,ןורכז תלבט םשייא יאדוב אצמא הבאלמל יאובב יכ ,ימצעל יתראת

 תאו םיינמרגה םיחצרמה לע המעז תא וישכע לש היסולכואה העיבמ וב ,והשלכ

 אלא .ריעל הבאלמ תא וכפהו תורוד לע תורוד ןאכ ויחש תונברוקה לע הלבא

 הסיסגה ירוסי תעשב םנוימדב םידוהיה וזחש המב וכז הבאלמב םינלופהש

 הידגארט םש הארת אלא ,ןורכז תלבט הבאלמב אצמת אלש דבלב וז אל ,םהלש

 .ידוהיה ןברוחהו לבסה תודלותל prop piv תשמשמה הלבנ ,םייתעבש הקומע

 תופוג תא ואיצוהו ןאכל ואב ולצינש הבאלמ ינבמ םיטעמה םידוהיה

 הליהקה רכזל הבצמ ומיקה םירחא רבק לע .םישורגה תעשב ולפנש םידוהיה

 םאו ,םיאבה תורודל ןורכז ראשת הבצמהש וויק תודדובה םילבישה .החובטה

 .תידוהי הריציו ץרמ לש םי עקושמ וז המדאבש עדיי ידוהי בושי םעפ ןאכ םוקי

 תא וצפינ םיינלופ םינגילוח .רפסמ תועובש אלא הנכ לע הדמע אל הבצמה ךא

 ינאש יל היה המדנו הבצמה תותיכמ תא ידיב יתקזחה .םיסיסר יסיסרל הבצמה
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 םילבנה קר אל ,אל .ונישודק תומצע תא ידיב קיזחמו הקנילברט תודשב אצמנ

 םיערמה ערזל ופרטצה םיינלופה םינגילוחה םג ,םידוהי ודימשה םיינמרגה

 .הבאלמב תידוהיה הליהקה לש הרכז תא נחמ םהלש הבעותה ישעמבו

 ,ןקזה רמוכה הז היה .הבצמה לולח רבד תא הבאלמב עיקוה דבלב דחא קר

 םעפ רשאמ הזו .ואטחש לודגה אטחה לע ותיערמ ןאצ תא היסנכב חיכוחש

 השעמה תא וישכע םג ללושו ללש רכינ אל טועמ קרש ,הדבועה תא תפסונ

 .ןילופבש לארשי םעל םינמרגה ושעש

 רענייב ןופ עיצאמוהסקע 66 םיחא-רבקמ תומצע לש היצמוהסקא
 Exhumation of bones from a mass grave 5 רבק-רעדירב םענופ
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 לדנה םהרבא

 יצאנ עשופ דגנ יתודיעה

 .הבאלמ וטיג לע יל עודיה תא רוסמאש השקיבו ילא התנפ לארשי תרטשמ

 ילצא בשי םימי השולש ךשמבו ,םיצאנה ידייצ תקלחממ דחא שיא ילא וחלש

 .ירקיעה םדיקפתו םיעשופה תומש תא רוציקב יתרסמ .םירבדה תא יפמ םשרו

 הז ךמס לע .הצמשל-עודיה טקילופ עשופה לש ומש תא םג יתרכזה הלא ןיב

 םישקבמ .ןידל דמעויו ספתנ טקילופ יכ ,הינמרגמ העדוה 3.2.71 םויב יתלביק

 ,םיניינועמ םה יכ ,יל ורמא םהו לארשי .תרטשמל יתינפ .ודגנ דיעהל ינממ

 יפכ ,םוקמב ןאכ דיעהל תוכזה םג יל התיה יכ ,םש דיעהל הינמרגל עסאש

 .םגרתמ יל ודימעי יכו תירבעב יתודע תא רוסמא יכ ,יאנת יתינתה .םירחא ושעש

 תוארהל ;ישפוח חרואב אטבתהל לכוא תירבעב :הלופכ התיה ילש הנווכה

 תא ריכמו רכוזש ימ .תירבעב אקווד ודגנכ תודע עומשל ותוא ץלאלו הז עשופל

 .הזה רבדה תועמשמ ןיבמ טקילופ

 .תינמרגל תירבעמ בוט םגרתמ אוצמל ןיאש ,הנעטב ךכל הדגנתה הרטשמה

 .יל ונענ ,תינמרגב דיעהל עוטנל yon יתייה אלו יתעד לע יתדמעש ןוויכ

 ןורחאה עגרב .הינמרגל סוטל ינאו ןמייש חספ ,גילז םהרבא ונדמע 9.5.71יב

 וניהש ,טרופקנארפל ונסט .ונינש קר ונעסנו ,טרחתה גילז םהרבאש ,ררבתה

ow(יאבאלמ) טורש ןבוארל ךיישה ,''סקר ,, ןולמב ןסכאתה ןמייש חספ .םיימוי , 

 ונסט םיימוי רחאל .טרופקנארפב םירגה ,םיבורק לצא יתנסכאתה ינאו
 תנכוש ,טפשמה םייקתה הב ,גרבסנרא ריעה יכ ,ונל ררבתה םשו ףרודלסידל

 תחקל ונטלחה .הרישי תבכר וילא ןיאו חדינ םוקמ הזו ,היגלביהינמרג לובגב

 לודגה ןולמב ונסכאתהו גרבסנראל ונעגה העיסנ תועשישולש רחאו ,תינומ

 יפל לכואו דוחל רדח לביק דחא לכ .שארמ םינמזומ ויה תומוקמה .ריעב רתויב

 .ותריחב

 ויה םישנאה .דואמ הפי םוקמה .תורעיו םירה ןיב תנכוש גרבסנרא ריעה
 Oy שקבתנש ,יטנאטסטורפ רמוכ ונילא רשקתה ,ונעגהש םויב ,ידמל םיבידא

 יגיצנ ונתא ורשקתה ןכ .ונב לפטיש ,ףרודלסידמ לארשי"הינמרג ידידי תדוגא ידי

 דחיב ונבשי ,טפשמה םוי ינפל ברעב .םמעתשנ אלש וגאד םהו "םודאה בלצה,,

 םה .םהל ונרבסה ונחנאו תולאש ולאש םה .ןיינעמ חוכיווב וניליבו ןולמב

 ץראב םייתנש ינפל ורקיב רבכ ותחפשמו רמוכה .ץראב השענב דואמ וניינעתה

 םידע ועיגהש ,רמאנ םהבו םינותע ונל ואיבה .ןאכ השענב אצמתה אוהו

 ונל וכיח םש ,טפשמה-תיבל ונעגה רקובב .תרחמל םייקתי טפשמהו לארשימ

 אוה ידוהיה ,בגא .תאזה ריעב ידיחי רגש ותשאו ידוהי םג םהיניב ,םיבר םישנא

“MY,ותשא .םייתעבגב בוכורוב תנוכשב רגו הנש 30 ןאכ יח ,ץראה ןמ  

 תחדינ ריעב ידיחי רגה ידוהי שיגרמ ךיא ,ותוא יתלאש .הבוט תירבע תרבוד
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 דלונ אוהש יפילעיףא השק ול היה הליחתו ,תאז ןיבמ אוהש WX אוה .תאזכ

 וילא םג ונתוא ןימזה אוה .''תדרל,, היה ץלאנ תונוש תוביסמ לבא .ץראב

 תרחמל ומסרפתנ םימוליצהו ונתוא ומליצו םיאנותע םג ועיגה םייתניב .התיבה

 הטוהר תירבעבו דחא רוחב ונילא שגינ ,טפשמה תלחתה ינפל .ימוקמה ןותעב

 חספ יכ ,טפשמב ילש םגרתמה היהי אוהש (Wx ביבא-לתמ "רבצ,,כ ומצע גיצה

 ונל איביש תלעותה הבר המ הליחת ונעדי אל ונחנא .תינמרגב דיעה ןמייש

nyaרזע אוה .ןידיךרועב םג ונל שמיש אוה .םגרתמ קר אל היה אוה .טפשמה  

 .תירבע םג ןבומכו הבוט תינמרג רביד יכ ,הברה ונל

 (mob ינא .אלמ טעמכ היה םלואה .טפשמה:תיבל ונסנכנ הדועיה העשב

 עשופה תא ונרכה דימו ,םיבשוי םישנא ינש וניאר םלואה לש ןימי דצבו ונסנכנ

 ואיצוהל ךרוצ היהו םלה םוקמב לביק חספ .ולש ןידיךרוע היה ינשה .טקילופ

 אלש ןוויכ .וירחא ינאו ןושאר דיעהל היה רומא אוה .ששואתיש ידכ ,ןורדסמל

 .ןושאר דיעא ינאש טלחוה ,דיעהל לגוסמ היה

 .םהילגר לע ומק םלוכ .םלואל וסנכנ ,רפסימב 12 ,םיעבשומה oy טפושה

 -סכ לא ונמדקתה .םגרתמה םשבו ימשב ארק טפושה .לוגיע יצחב ובשייתה םה

 לבא ,ןיבמ ינאש ,ול יתינע .תינמרג ןיבמ ינא ON טפושה יתוא לאש זאו טפשמה

 תובידאב ינממ WPA אוה .וז הפשב יתשמתשה אל ןמזמ יכ ,יל השק רבדל

 יתד ידוהי ינאש ,ול ריבסי יכ ,םגרתמה ןמ יתשקיב זא .עבוכה תא דירואש

 המכ לש תוצעייתה רחא .תאז עומשל ומהדנ OF .שארייוליגב תכלל גהונ ינניאו

 יתנחבה .שארייוסיכב דיעהל יל תושרהל וטילחה םיעבשומהו טפושה ןיב תוקד

 תבשל ונתוא ןימזה טפושה .םלואה עצמאב דמעש בלצה תא םיאיצומש

 .םייתעשכ הכשמנ יתודע .תובושתו תולאש יפל להנתת תודעהש ,יל ריבסהו

 ינאו ,תינמרגב יתוא לאש טפושה .ןיקת חרואב להנתה טפשמהש רמול רשפא

 דחא היה םשאנהש יתרבסה ,יאדו .םגרתמה לש ומוגרתב ,תירבעב ול יתינע

 דחא היהו גרוהל תואצוהה לכב ףתתשה ,הבאלמ וטיגב םילודגה םיטסידאסה

 ,רעניילק המשש הדליב הרי דציכ יתיאר יניעזומב .וטיגה לוסיח para םיליעפה

 בשי יתודע ןמז לכ .הדגבב רופת ףסכ הלצא אצמ יכ ,ץיבוחנ עשוהי לש הדכנ

 .תירבע יתרבידש םושמ ,הארנכ .ןתוא םירהל זעה אלו תולפשומ ויניעו עשופה

 ןושארה םויה רבע ךכ .חוכיווב ותא סנכנ אוה ,תינמרגב דיעה חספש תעב ,ןכש

 -יצחכ ונל חקל הז .םיטרפייטרפל ונסנכנו הריקח בוש way תרחמל .יתודעל

 ןיינעתהו הפי גהנתה להקהש ,ןייצל רשפא .ןולמל ונרזח םירהצ תעל .םוי

 .טפשמה יטרפ לכב

 ,ןסה תרטשמ דקפמכ maw ינפל דע ןהיכ טקילופ עשופהש ,ונל עדונ ןכ

TOY Wyסופתל ולכי אל םישנא .דואמ דבוכמ םדאכ לבוקמ היהו ,גרבסנרא , 

 רסאמל ןודינ אוה ,עודיכ .וז תירבראב הרוצב גהנתהל היה לוכי הזכ שיא ךיא

 ונתבוח תא ונאלימ יכ ,ונשח ונחנא לבא ,רועריע שיגה אוה םנמא .םלוע

 .ושנוע לע אב םיעשופה ןמ דחא תוחפלו
 רקבל היגלבל עסנ חספ .ונדרפנ ךרדבו גרבסנרא תא Wary ברע"תונפל
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 רקסוטלופיסלפ תא יתשגפ OW ,טרופקנארפל יתכשמה ינאו ,החפשמ יבורק

 לכ תא םהל יתרסמ .הינש הצובקב דיעהל םיבירצ ויה םהש ,ןמסוא ורבח םע

 .גוהנל דציכ ועדי רבכ יכ ,רתוי לק םהל היהו םיטרפה

 גנויירפאב רעד ךאנ 5  רורחשה רחאל
After the liberation 
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 ןגעק ןסעצַארפ ףיוא תודע רעוואלמ
 רעכערברַאֿפ-המחלמ עשטייד

 (רעקסוטלוֿפ) סלפ השמ }1

DXרעקידלארשי רעד  PWNSעלעיצעפס א ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא  

 עכלעוו ,ןדיי יד טשרָאפ ןעמ .ןעיירעדרעמ עשיצַאנ ןשרָאפ וצ גנולײטּפָא
 .ןרעגאל ןוא סָאטעג ןיא ןבעל רעייז טכַאמעגכרוד ןבָאה

PXטָאה טימרעד גנאהנעמאזוצ  WOןפורעג  PRגנולײטּפָא רעד  
 ,ןימָארושז ,שזנַאשטאר ,קסנערש) טנגעגמוא ןוא עוואלמ ןופ ןשטנעמ
 ךיא ךיוא .רעכערברַאפ יד ןגעוו ןלייצרעד ןלָאז ייז ,(ןיפיר ,ָאװָאגעשטס

ANNךיא סָאװ ,ץלַא טלייצראפ  ANTטסוװעג  — PKזגעוו לעיצעפס  

 וצ טסווועג טשינ INT PX באה ,תמאה ןעמל .ץסאפ ןוא ן'טאקילואּפ

 / .ךָאנ ןבעל ייז
 עטסטנעָאנ יד ןופ PR עוואלמ PD רימ ןענעז 1971 ראורבעפ ןיא

 ןדאלעגנייא ,ָאטעג רעוואלמ ONT טכאמעגכרודַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלטעטש
 .רעכערבראפ-סגירק יד ןופ סעצַארפ ow ,דנאלשטייד mp ןרָאװעג

 -- יירד ערעדנַא יד .ןאמ 4 ןרָאפעגסױרַא רימ ןענעז לארשי ןופ
 טגָאזעג תודע ןבָאה ,גילעז םהרבא PX יכדרמ TOWNS ,ןעגָאב ןויצ-ןב
 טנעקעג טשינ יײז TANT ,טנוזעג ןכאווש רעייז בילוצ לייוו ,דנַאל ןיא

 = .דנַאלשטייד ןייק ןרָאפסױרַא
 וו ,דנאלשטייד ןייק ןרָאפ וצ טאהעג ארומ ךיוא בָאה ןיילא ךיא

 -רַאווטנאראפ ןופ ליפעג ONT רעבָא .יינסנופ ןשימפיוא wn ץלַא לעוו'כ

 .טכירעג ןראפ ךיז ןלעטש זוא ןרָאפ וצ ָאי ןגיווואב טָאה טייקכעלט
 PR ,גרובסנערַא טָאטש רעד PR ןעמוקעגרַאפ זיא טפשמ רעד

 זיא טניווועג DX טרָאד ןופ ןפָאלטנא זיא טאקילואפ Som ,עילאפטסעוו
 רעקיטרַא רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןעוועג זיא'ר ּוװ ,ןעדנעמ טאטש רעד
 DW] OX טייקיטכערעג יד טעוו טרָאד IX ,טניימעג טָאה רע .ײצילַאּפ
 .ןעשעג טנעקעג יוזא ךיוא טָאה ,ןתמא רעד ןיא .ןענופעג

 םיא UST לאפוצ א ךרוד .טלָאװעג שרעדנא טָאה לרוג רעד רעבָא

 ,קנופ שטייד ND רעפַאש רעד זעוועג זיא רע ,טשרעב שטייד א טנעקרעד

 ,ןטמא עשישטייד יד ןבעגעגרעביא ONT טָאה רע .עוואלמ ןופ טַארדנַאל

 יז טָאה רע .סנכערבראפ עשיצאנ יד ןשרָאפ טימ ךיז ןעמענראפ עכלעוו
 רע זא ,טגָאזעג תודע PX ןטאקילואפ ND סערדא םעד ןבעגעגרעביא
 -עשטס זיא לדיימ שידיי א ןסָאשרעד טָאה רענעי יוו ,ןעזעג טָאה ןיילא

 .סעצַארפ םעד טיירגעגוצ ןעמ טָאה ךמס םעד ANN .אטעג רעוואג
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 עטשרע יד ןענעז ,ןאמייש mop nx לעדנעה םהרבא םירבח עניימ

 TX ןאמסואה םהרבא .1971 יאמ ןט12 םעד ןגָאז תודע ןראפעגסיורא
 םעד .1971 יאמ 1018 םעד ןגָאז תודע ןרָאװעג ןדאלעגנייא ןענעז ךיא
 עטשרע רעזדנוא .דנאלשטייד ןייק ןרָאפעגסיורא רימ ןענעז יאמ 14
 -נערפ דוד השמ טניווו טָאטש רעד PR ,טרופקנארפ ןעוועג זיא עיצאטס

 | .ןטאקילואפ ןגעק טגָאזעג תודע טָאה רע ךיוא .לעק
 טשינ ,ןייטשרעבליז בקעי ןעמונראפ זדנוא טימ ךיז טָאה לעיצעפס

 זעוועג רע זיא טייצ-המחלמ רעד ןיא .ןיפיר ןופ טמאטש רע ,רעוואלמ ןייק
 רע .רעגאל-גנוטכינראפ םעד ןיא WK ,אטעג רעוואלמ PR זדנוא טימ

 -רָאזעג .טרופקנַארפ ןיא ץַאלּפ-ילפ םוצ ,רעטעמַאליק 200 ַא ןרָאפעג זיא

 רימ ןענעז ךָאנרעד .געט ייווצ זדנוא טימ ןעוועג ,זדנוא רַאפ טג

 ענעפַא TX טָאה ןייטשרעבליז ,בגא) .טכירעג ןופ טָאטש רעד ןיא ןרַאפעג

 .(סרפ לבקל אלש תנמ לע ,רעוואלמ ןדעי ראפ טנאה
 ,טרָאד ןופ PR ףרָאדלעסיד ןייק ןגיולפעג רימ ןענעז יאמ ןט16 םעד

 ףליה ןעמוקאב רימ ןבָאה געוו ןפיוא .גרובסנערא ןייק ,ןאב רעד טימ

PXלארשי-ןטסירק טניירפ טפאשלעזעג , רעד ןופ סעיצאמרַאפניא ". 
 לעטָאה ןייא ןיא טניווועג ,רעוואלמ עלא ,רימ ןבָאה גרובסנערא ןיא

 TR ןאמייש .(ךיא DX רעדנאלאס ,ןאמסואה ,יאנודא ,ינעשזאק ,אמרַאפ)
 -רַאפ ןוא רעירפ געט עכעלטע טימ טגָאזעג תודע pw ןבָאה לעדנעה

 .טרָא סָאד טזָאל
 טשינ בָאה'כ .דנאטשוצ ןקידנקירדעד א ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 טעװ סָאװ ,טרעלקעג YOR בָאה PR .ןפָאלשעג טשינ ,ןסע טנעקעג
 TOW ןשיצַאנ ןטימ ןפערט ךיז םינּפ-לא-םינּפ לעוו ךיא ןעוו ,ןעמוקרָאפ

 ? טאקילואפ
 עניימ .טכירעג PR ןעמוקעג PR PD ,ירפ 9 ,יאמ 118 םעד

 טימ ןעוועג ןענעז ,ןגָאז תודע טפראדאב ךױא ןבָאה עכלעוו ,םירבח

 תודע ןפורסיורא ךימ לָאז ןעמ טראוו ןוא INT AP PK PR Pow .רימ

 טפראדאב טלָאװ סע יוו ,רעגנוי סיוא טעז רעכלעוו ,ןאמ א ןָא טמוק .ןגָאז
 זזיוועגנָא WRI PK באה ,ןעזרעד OX בָאה'כ IX .טאקילואפ רעד ןייז

HNNםיא : UN,ךיא ןוא -- "טַאקילואּפ חצור רעד ,רע זיא סאד  ANT 

 .טשלחעג

 -רָאפ ןבָאה רעטכיר יד .ףליה עטשרע ןבעגעג דלַאב רימ טָאה ןעמ

 ךיא ןיב םורַא העש עבלאה א ןיא .ןגָאז תודע ןיימ ןגײלוצּפָא טגיילעג

 ןעוועג םיכסמ באה PK DIX ױזַא סע ןעק ןעמ ביוא ,ךיז וצ ןעמוקעג
 ,יוזא ןציז לעוו ךיא זַא ,גנידַאב ןטימ רעבָא ,ןגאז-תודע םוצ ןטערטוצ
 רעטכיר יד .תירבע ןדער לעוו PR IX DK ,ףוצרּפ TT wr טשינ לָאז'כ

 .עטיב ןיימ ןעמונעגנַא PR טקיאורַאב ךימ ןבָאה

 -סנערא טָאטש רעד ןופ רעניווונייא יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ
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 םוצ ךעלטנייפ PK זדנוא וצ טמיטשעג ךעלטניירפ ןעוועג ןענעז גרוב
 .ןטגָאלקעגנָא

 לָאמַא ךָאנ ANT PR yw 2 ַא טרעיודעג טָאה ןגָאז תודע ןיימ
 ןיא ןבעגעגרעביא טאהעג TW ANT PK ONT OST MT רַאפ טלייצרעד
 עשיצַאנ יד ןשרַאפ ww woxs רעקידלארשי רעד ייב גנולײטּפָא רעד
 ךיז באה ךיא עכלעוו ,םיטרפ עכעלטע ןבעגעגוצ ךיוא ןוא ,סנכערברַאפ
 םעד טגָאזעג תודע ןבָאה ערעדנא יד ךיוא .ןגָאז תודע םייב טנַאמרעד
 .סנגרָאמוצ ןוא גָאט ןבלעז

x 

 טניירפ טפאשלעזעג , רעד טימ ןדנוברַאפ Pr ךיא בָאה לארשי ןופ
 ,ןגָאז תודע יד ןופ ןטפירשפא ןטלאהרעד ייז P| px "לארשי-ןטסירק
 ךיוא יוו ,ןעגנוטייצ עקיטרא יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ןענעז עכלעוו
 טיול ,197ו ינוי 1023 ND ,רעטכיר ענעריווושעג יד PD ןיד-קספ רעד
 -סנעבעל וצ ןרָאװעג טפשמראפ זיא רעכערברַאפ רעשיצַאנ רעד ןכלעוו
 .ןרילעּפַא וצ טכער טימ ,הסיפת עכעלגנעל

 ,ןרַאוועג טעגרהרעד םיא ךרוד ןענעז עכלעוו ,עטנעַאנ ערעזדנוא
OST UNAןיהא ןרָאפעג ןענעז עבלעוו ,רעבָא רימ .ןפלָאהעג טשינרָאג  

 -- ענעמוקעגמוא יד רַאפ טשינ DAK .ןָאטעג סעפע IST ןבָאה ,ןגָאז תודע
 טלָאצאב טָאה רעדרעמ רעד .ענעבילבעג-ןבעל יד רַאפ תוחפה לכל זיא

 .סנכערברַאפ ענייז ראפ

 לעדנעה םהרבא .2

 םענייא ןגעק ןגָאז תודע ןיימ זגעוו ריּפַאּפ ןפיוא ןבעגרעביא ליוו ךיא
 .עוואלמ ָאטעג ןיא רעכערברַאפ עטסערג יד ןופ

 ךיז טָאה רימ וצ .קירוצ ראי 10 ַא טימ סע PT“ טָאה ןביוהעגנַא
 YR OST POX ןבעגרעביא ןטעבעג ןוא ײצילַאּפ עקידלארשי יד ןדנַאװעג
 ןסעזעג רימ טימ PK רעיטשרָאפ ַא סרעייז .עוואלמ NOVA PAN סייוו

 TR זַא ,רָאלק .טלייצראפ באה ךיא ONT POX ןבירשרַאפ ןוא געט 3
 .ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ןבעגעגרעביא ןכירטש עניימעגלַא PK רָאנ באה
 TR רעכערברַאפ ןשיצַאנ ןדעי ףיוא טלעטשעגפַא טשינ ךיז באה ךיא

 NR רעכערבראפ יד PD ןעמענ יד טנכערעגסיוא רוציקב רָאנ ,אטעג
 [TYAN םעד ןכַארטשעגרעטנוא ךיא בָאה רקיע רעד .אטעג ןיא לָאר רעייז

 .טַאקילואּפ
 ַא ןעמוקַאב ,197ו ראורבעפ ןט3 םעד PK ANA ךמס םעד םיוא

 ןעמ ןוא ןיטאקילואפ םעד טקַאּפעג ONT ןעמ זא ,דנאלשטייד ןופ העידי

 .םיא ןגעק ןגָאז תודע ךימ טעב
 ייצילָאּפ רעגיה רעד ןיא גנולײטּפָא רעד וצ ןדנָאוועג PT בָאה ךיא
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 ןיימ .ןגָאז תודע דנַאלשטייד ןייק ןרָאפ לָאז PR ,ןטַארעג ןבָאה ייז ןוא

 רעביא PR ביג PST תודע ןיימ ןוא רָאפ ךיא IX ,ןעוועג זיא גנידַאב

 ךיא .רעצעזרעביא IK ןלעטשוצ wa ייז ןלָאז Nk -- תירבע PR רָאנ

 yr רעטכייל רימ זיא תירבע PX (א :הנווכ עטלּפָאד א טַאהעג בָאה
 ןרעהוצסיוא DNR ןעגניווצ PX רעכערברַאפ םעד ןזייוו (ב .ןקירדוצסיוא

 .תירבע ןיא אקוד ,םיא ןגעק תודע

 : דנַאלשטייד ןייק ןעילפּפָא טפרַאדַאב רימ ןבָאה 1971 יאמ ןטפ םעד

 ךיז טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .ךיא ןוא ןאמייש חספ ,גילעז םהרבא

 עדייב רימ ןענעז .טאהעג הטרח טָאה גילעז םהרבא זַא ,ןזיוועגסיורא

 ןענעז ךָאנרעד .געט 2 NYA טרָאד ןוא טרופקנארפ mp ןגיולפעגפַא
 יד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה טראד .ףרָאדלסיד ןייק ןגיולפעגפַא רימ

 ךיז טניפעג ,סעצַארפ רעד ןעמוקרָאפ ףרַאד'ס ווו גרובסנערַא טָאטש
 ַא IS ,לטעטש ןפרָאװרַאפ א ,ץענערג רעשישטייד-שיגלעב רעד ייב

 ןענעז JSD העש 3 ךָאנ TX יסקַאט ַא ןעמונעג רימ ןבָאה .ןַאב עטקעריד
 טלעטשַאב ןעוועג TW זיא ןדעי רַאפ .גרובסנערַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ

 .לאווסיוא רעזדנוא טיול -- ןסע NX טרָאד לעטָאה ןטסערג PK רעמיצ ַא

 רעניווונייא יד .רעדלעוו ןוא גרעב ןשיווצ ךיז טניפעג גרובסנערַא

 -רַאפ TINK טימ Pr UNM ,ןעמוקנָא םייב ךיילג .ךעלפעה ןעוועג ןענעז

 -לארשי טניירפ , טפאשלעזעג יד ןעמעוו ,חלג רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ןדנוב

 ךיז ןבָאה רימ .זדנוא VN ןעמענרַאפ ךיז ןטעבעג טָאה "דנַאלשטייד

WRץיירק ןטיור ןופ רעייטשרַאפ עקיטרָא יד טימ ןדנוברַאפ  TXייז  

 ving םעד .קילייווגנַאל ןייז טשינ זדנוא לָאז'ס ,טגרָאזעג ןיוש ןבָאה

 .ןינע רעזדנוא ןגעוו טדערעג ןוא לעטָאה ןיא ייז טימ ןסעזעג רימ ןענעז

 -עטניא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .טרעלקעגפיוא ןבָאה רימ ,טגערפעג ןבָאה ייז
 ןבָאה עילימַאפ ןייז טימ חלג רעד .לארשי PR ךיז טרעה סָאװ ,טריסער

 יב ONT טריטנעירַא זיא רע ןוא לארשי טכוזַאב קירוצ רָאי ייווצ טימ

 סע עכלעוו PK ,ןעגנוטייצ טגנערבעג TINK ןבָאה ייז XD טמוק זדנוא

 .לארשי ןופ תודע ןעמוקעג ןענעז טכירעג םוצ זַא ,טנָאמרעד טרעוו
 Mw UST ןעמ גוו ,טכירעג PR ןעמוקעג רימ ןענעז סנגרָאמוצ

 דיי א -- ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ JO א טרָאד ןעוועג .זדנוא ףיוא טרַאװעג

 .דנַאל ןופ דרוי א ,יורפ ןייז טימ

 -ָאפ זדנוא טָאה ןעמ ,ןטסילַאנרושז ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז לייוורעד

 זיא ןזיוַאב סנגרָאמוצ ךיז ןבָאה רעדליב ערעזדנוא ןוא טריפַארגָאט

 .ןעגנוטייצ עקיטרָא יד
 רוחב א ןענַאגעגוצ זדנוא וצ זיא ,טכירעג ןופ גנוציז רעד רַאפ

 ןופ ערבַאס ַא זיא רע -- טלעטשעגראפ ךיז תירבע ןקיסילפ א PK ןוא

 ,טכירעג ןרַאפ רעצעזרעביא רעלעיציפָא ןיימ ןייז סאד ףרַאד ןוא ביבא-לת

 -נעירַא טשינ ךיז ןבָאה רימ .שטייד ןיא טגָאזעג תודע טָאה ןאמייש לייוו
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 רָאנ טשינ ןעוועג זיא רע .ןעגנערב זדנוא ןעק רע זצונ ַא רַאפ סָאװ ,טריט
 טָאה רע -- טרָאװ ןייא טימ .טַאקָאװדַא ךיוא רָאנ ,רעצעזרעביא רעזדנוא
 .תירבע ןוא שטייד ןטוג ַא טדערעג טָאה רע לייוו ,ןפלָאהעג ךס א

 סָאװ ,לַאז-טכירעג זיא PAK רימ ןענעז העש רעטמיטשאב רעד וצ
 ןבָאה רימ .לאז PK PAR ןענעז nos ןוא ךיא .לופ טעמכ ןעוועג זיא
 דלַאב ךיא באה טַאקילואּפ רעכערברַאפ םעד -- ןשטנעמ ייווצ ןציז ןעזעג
 .טַאקָאװדַא TOT ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .טנעקרעד

 ןריפסױרַא טפרַאדַאב םיא טָאה ןעמ ,ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה חסּפ
PXרעטשרע רעד ןייז טפרַאדַאב טָאה רע .ךיז וצ ןעמוק לָאז רע ,רָאדירָאק  

 ,רעטשרע רעד ןייז לָאז ךיא : ןסָאלשַאב MT ןבָאה .םיא רָאנ --- ךיא ,תודע
 .ןדער WW דנַאטשמיא ןעוועג טשינ זיא nos לייוו

 עלַא ONT PR PRN ןענעז ענעריוושעג 12 יד טימ רעטכיר רעד
 NX ןעמָאנ ןיימ ןפורעגנָא UAT רעטכיר רעד .טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה
 ,ךימ טגערפ'מ .טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ .רעצעזרעביא ןופ ןעמַאנ םעד

 ,ייטשרַאפ PRIX ,ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ .שטייד ייטשרַאפ ךיא ביוא

 טצונַאב טשינ גנַאל ןיוש באה ךיא לייוו ,רעווש רימ זיא ןדער רעבא

 .לטיה OST ןעמענּפָארַא ןטעבעג ךימ לדייא רעייז טָאה רע .ךארפש יד
 ,ןרעלקרעד ייז לָאז רע ,רעצעזרעביא ןיימ ןטעבעג ךיא באה םעד םיוא

 .ּפָאק ןפיוא קעדוצ ַא ןָא טשינ ךיז געווַאב ןוא רעזעיגילער ַא ןיב ךיא זַא

 -יווושעג יד טימ גנוטַארַאב רעצרוק א ךָאנ .טניוטשרעד ןבילבעג ןענעז ייז

 ,טקרעמַאב באה ךיא .לטיה ןיא ןגָאז תודע טביולרעד ייז ןבָאה ,ענער

INלאז ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,םלצ םעד טקיטײזַאב ןבָאה ייז . 
 יד זַא ,טרעלקעגפיוא ןוא Wr ןטעבעג TINK טָאה רעטכיר רעד

 .סרעפטנע ןוא ןגארפ טיול ןעמוקרָאפ ןלעוו ןעגנולדנַאהרַאפ

 ךיז טָאה טפשמ רעד .העש ייווצ ןגיוצעג ךיז טָאה ןגָאז-תודע ןיימ

 באה PR ,שטייד PR טגערפעג טָאה רעטכיר רעד .טקערַאק טריפעג

 .טצעזעגרעביא טָאה רצעזרעביא רעד ןוא תירבע ןיא טרעפטנעעג םיא

PRKרענייא ןעוועג זיא רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,ןבעגעגרעביא בָאה  
 טקילײטַאב ךיז טָאה רע .עוואלמ ָאטעג ןיא ןטסידַאס עטסכעלקערש יד ןופ
 סָאד ןרידיווקיל םייב וויטקא ןעוועג רע זיא רקיע רעד .תוחיצר עלַא ןיא
 ריא ,לדיימ ַא VOW רע יװ ,ןעזעג PR ANT PNK עניימ vm .ָאטעג
 רע Dn ,(שטיוואכַאנ ww ןופ לקינייא ןאןרעניילק ןעוועג זיא ןעמָאנ
 עצנַאג יד זיא רעכערברַאפ רעד .טלעג טיינראפ ןענופעג ריא ייב טָאה
 -פיוא MT טומ ןייק טאהעג טשינ ANN עטזָאלעגּפָארַא טימ ןסעזעג טייצ
 טָאה NOS זא לייו .תירבע טדערעג ANA ךיא לייוו ,רשפא .ןביוהוצ
 רעד ךרודַא זיא ױזַא .טריטוקסיד םיא טימ רע UNA ,שטייד טדערעג
 .ןגַאז-תודע רעזדנוא ןופ גָאט רעטשרע
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 רעצנַאג א ןגעו טרעהעגסיוא רעטייוו זדנוא ןעמ טָאה סנגרַאמוצ

 .גָאט ןבלאה א ןעמונרַאפ ONT OST .םיטרפ ייר

 טַאקילואּפ רעכערברַאפ רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ךיוא ןענעז רימ
 PR ייצילָאּפ רעד ND טנַאדנעמָאק ןעוועג קירוצ AN ַא טימ זיב זיא

 ןקידובכב א רַאפ ןעמונעגנָא ןעוועג DIST זיא'ר .גרובסנרַא ןבענ ,ןסעה
 רענייא RIX טָאה ױזַא יוו ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה ייז .ןשטנעמ

 .ןפוא ןשירַאברַאב ַאזַא ףיוא ןריפפיוא טנעקעג ךיז

 טָאה רע .הסיפת עכעלגנעלסנבעל ןעמוקַאב רע טָאה ,טסּוװַאב יוו

 בוח רעזדנוא ןָאטעג ןבָאה רימ זַא ,ןליפ רעבָא רימ .טרילעּפא עקַאט

 .ףָארטש ןייז ןעמוקַאב םיעשופ יד ןופ רענייא טָאה ,תוחפה לכל ןוא

 רימ ןבָאה .געוו ןפיוא .גרובסנרַא טזָאלרַאפ רימ TANT טײצ-טנוװָא

prםיבורק ןכוזַאב עיגלעב ןייק ןרָאפעג זיא חספ .טדיישעצ , PX -- 

 ןייז טימ רעקסוטלופ-סלפ ןפָארטעג PR בָאה טרָאד .טרופקנַארפ ןייק
 ךיא .תודע עפורג רעטייווצ רעד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ןאמסואה רבח

 עקַאט ןלָאז ייז ,רעטביול ןייז לָאז ייז ,םיטרפ עלא ןבעגעגרעביא ייז בָאה

 ,רָאפ טמוק טרָאד OND ןסיוו

 תודע עועדנא 3

 : (טצריקעג) ןעגנוטייצ עשישטייד יד טיול

 קנַאד X ,ָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא OX :יקצאכעשפ קחצי
 : "עזייב, ןעוועג ןענעז אטעג ןיא ןשטייד my .רָאה עדנָאלב ענייז
 .טַאקילואּפ רעטייווצ רעד ןוא סאפ רענייא

 DR סאפ :(ןימארושז PD עדייב) יקצאכעשפ המלש רעדורב ןייז
 .ָאטעג ןיא עטסכעלקערש יד ןעוועג ןענעז טַאקילואּפ

 TID ןענַאטשַאב זיא ָאטעג רעוואלמ סאד :לעקנערפ דוד השמיסקַאמ
 טָאה רע .ןשנעמ 12 זיב 6 ןופ רעמיצ ןדעי ןיא ,ךעלסעג עניילק יירד
 עלַאטורב יד טבײרשַאב ןוא "טאר-ןעטסעטלע , ןשידיי םייב טעברַאעג
 טָאה טַאקילואּפ .(סאבמאה) רעטומלרעּפ "ןעטסעטלע , TD גנודרַאמרעד

 רעטעפש זיא רעכלעוו ,שטיווָאקציא רעציזאבטוג ןשידיי םעד טריטסערא
 -לע , עשידיי יד ןסישרעד םייב טנייוועג ?TANT TT .ןרָאװעג ןסָאשרעד
 ND עיצוקעזקע IX ןעניוווייב טזומעג ייז ןבָאה ףָארטש א ראפ ,"עטסעט

 ןייז טציירעגנָא טָאה טַאקילואּפ יוו ,ןעזעג רע טָאה לָאמ ייווצ .ןדיי 50
 .ןשטנעמ ןסירעצ טָאה רעכלעוו ,טנוה

 ַא ןסָאשרעד טנעה ענעגייא ענייז טימ ORT טַאקילואּפ :סלפ השמ
 ןיא ןסאשרעד טָאה יײצילַאּפ עשישטייד יד .רעניילק הנח ,לדיימ שידיי
 טשינ טָאה (טַאקילואּפ) רעטגָאלקעגנָא רעד .ןדיי 50 ָאטעג רעוואלמ
 TR סאג רעד ןופ קע PX רָאנ ,ראוטָארט ןפיוא PA ןדיי א טביולרעד
 דיי רעד טָאה ,טשינ זַא .םיא ראפ לטיה סָאד ןעמענּפָארַא טזומעג
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 ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,קינפאר א טימ חצר תוכמ םיא ND ןעמוקַאב
 .טנַאה ןיא

 ןסָאשרעד טַאקילואּפ טָאה ,1942 רעבמעצעד 1016 םעד :ינעשזאק

 ןוא ןסָאשרעד טַאקילואּפ טָאה דיי ַא ךָאנ .ןַאמרעבליז בקעי רבח ןיימ
Trןעגנָאהעגפיוא רעדורב . 

 ,רָאי 12 ןופ לגניי שידיי ַא ןעגנָאהעגפיוא טָאה טסבלעז טַאקילואּפ
 טּפַאלק טַאקילואּפ רעטגָאלקעגנָא רעד) .לָאטיּפש ne לטראג mr טימ

PRשיט : POX,ןגיל א !*). 
 סלַא ןטַאקילואּפ ייב טעבראעג VAT רע :(קסנערש (ND רענַאדלָאס

 UNIT ,ןעגנַאגַאב זיא רע ןכלעוו ,רעלעפ ןטסעדנימ םעד רַאפ .חילש ַא

 -נייא חוכ טימ טָאה טַאקילואּפ .קינפאר ןטימ ןגָאלשעג טַאקילואּפ םיא
 .טלעג OX PD ןסערּפסױרַא קידנליוו ,הסיפת PR רעטָאפ ןייז טצעזעג
 רעד לייוו ,רעדלעפנעזייר ליח רעטעפ Tr טעגרהרעד טָאה טַאקילואּפ
 ןעמ ױזַא יו ,ןעזוצ טשינ NX ןעײרדסױרַא טלָאװעג ךיז טָאה רעטעפ
 -רעד טָאה טַאקילואּפ .ןדיי רעביא סעיצוקעזקע ךעלטנפע סיוא טריפ
 .טלעג ןענופעג ריא ייב טָאה רע לייוו ,לדיימ שידיי ַא טעגרה

 רעוואלמ TD טרַאּפסנַארט ןטשרע םעד ייב : קסנערש ןופ ןאמסאה
 זוא ןדיי ייווצ סױרַא טפעלש טַאקילואּפ יוו ,ןעזעג רע טָאה ,ָאטעג

 טָאה רע לייוו ,רעקעב הניד ,עניזוק א ענייז -- ייז ןשיווצ .ייז טסישרעד

 .קרַאמ 5 ןענופעג ריא ייב
 ןכלעוו ,"ןאמטפואה-עירעמראדנאשז , ןטגָאלקעגנָא םעד דצמ תודע ןא

 בָאה ךיא , :טגָאזעג טָאה ,"וואטסוג רענרעזייא רעד, ןפורעג טָאה ןעמ
 זגעוו) "שינעטער ַא רימ רַאפ זיא סע OXD RIX WN טרעהעג טשינ
 .יורפ ןייז -- ןטגָאלקעגנָא ןופ תודע ןַא ךָאנ .(לדיימ סָאד ןסישרעד
 .דנַאלשטייד PR ןעוועג זיא יז ,טגָאז יז

 .ןדיי 13 ןעגנָאהעגפיוא ייז ןבָאה ,1942 ינוי ןיא :ןיפיר ןופ ןאמרופ
 yur 50 ND עיצוקעזקע יד ןעזעג WK PRK ייברעד ןעוועג זיא רע
 .הילת רעד ןבענ טיירגעגנָא ןעוועג זיא ייז OD רבק רעד .ןדיי

 ןסישרעד ןגעוו טלייצרַאפ טָאה תודע רעד Wh :וצ טיג גנוטייצ יד
 טימ טָאה רע IX ,טגערעגפיוא ךיז יוזא רע טָאה ,רעניילק .ח עגנוי יד
 ןטלַאהעג טנאה רעקניל רעד טימ טָאה טַאקילואּפ ױזַא לוו ןזיוועג טנעה יד

 OST .ּפָאק PK ןסָאשעג WK עטכער יד טימ ןוא רָאה יד ייב לדיימ סָאד
 8B" ַא ךָאנ ,רעטייווצ ַא טָאה ,ןברָאטשעג טשינ דלַאב זיא רעבָא לדיימ
 רעדורב רעד זיא קנופ .קנופ ןעוועג זיא סאד .ןסָאשרעד ריא ,טונימ
 לדיימ ענעסָאשרעד ONT .טפָאשטריוו רַאפ רעטסינימ-יצַאנ םענעזעוועג ןופ
 .שטיוואכאנ ןדייז רעייז יב רעטסעווש ריא טימ טניווועג טָאה

 טזומעג טָאה עטַאט א יװ ,ןסעגרַאפ vw ןעק רע :יאנודא ךלמ
 -פיוא טזומעג טָאה ןוז רערעדנַא IX ןוא ןוז םענעגייא TT ןעגנעהפיוא
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 טרעטיצעג ןבָאה תודע םעד :וצ טיג גנוטייצ יד) .ןטַאט ןייז ןעגנעה
 רעטנוא ,ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפסנַארטּפָא ייזז טָאה ןעמ .(טנעה יד
 ,עקנַארק ןוא עטלַא .ץטַאקילואּפ YR ןעמרַאדנאשז PD גנוריּפנָא רעד
 ןפעלשרעד טנעקעג טשינ ךיז גַאט-רעטניוו ןרעווש םעד זיא ןבָאה עכלעוו
 ןעוועג זיא ,ONT .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה -- ןָאגַאװ םוצ זיב
 10 ייב ןבילברַאפ ןענעז NOMA PK ."ןבעל ןיימ ןיא ayn רעטסגנעל רעד
 .ןסָאשרעד ייז טָאה ןעמ .עקנַארק ןוא עטלַא ,ןדיי

 ַא טריפעג טָאה רע :טַאקָאװדַא ןכרוד טַאקילואּפ טרעלקרעד אד
 .לדיימ שידיי HP ןסָאשעג טשינ .ןסָאשעג טשינ .טרָאּפסנַארט

 טריפעגסיוא טעוו לייטרוא רעד .הסיפת עכעלגנעלסנבעל :ןוד-קספ
 ,טייצ רעד זיב .ןרעוו טקיטעטשַאב לעיציפָא טעוו רע יוו ,םעד ךָאנ ןרעוו
 טָאטש רעד ןופ ײצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמ רעטגָאלקעגנָא רעד ךיז ףרַאד
 .קיטיירפ ןוא קיטסניד ןדעי (רע טניווו טרָאד) ןעדנעמ

 -עגוצ ךיז טָאה טַאקילואפ :טכירעג םענעריווושעג ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,טכַאדעג PT טָאה םיא PK טייצ רענעי ND עיגָאלָאעדיא רעד ly טסַאּפ
 טימ יירפ טליפעג ךיז טָאה רע .ןכַאמ טשינ טפשמ ןייק םיא טעוו ןעמ זַא
 ,קישטנאק ןטימ ןגָאלשעג ןדיי טָאה רע .ןדיי יפלכ טייקכעלשטנעממוא ןייז
 .סאה-ןסאר ןייז ןופ טמאטש ץלַא סָאד .טנוה ןייז טציירעגנַא

IXסעצָארּפ םעד ןעלדנַאװרַאפ ןגעק זיא רעטכיר רערעדנַא  PXַא  
 טשינ ךיוא זיא'ס .ןכערברַאפ לענימירק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא אד .ןשיטילָאּפ
 -נַארפ PR רודארַא ףרָאד OST ןטכינרַאפ OST .ןכערברַאפ-סגירק ןייק
 .ןכערברַאפ-סגירק ַא זיא OST -- 1944 AW PR .ס .ס יד ךרוד ךיירק
 .גירק -- nya עווַאלמ ןוא ָאװָאגעשטס PR זיא ןאד

 רעד ND ךיילגרַאפ א טכַאמ רעקידלושַאב NP רעטערטרַאפ רעד
 PR 1942 ןבעליָאטעג םעד טימ ,ַארּפַאיב PK םַאנטעיװ PR ערקַאסַאמ
 .עלענימירק ערעדנַא יוו ,רעבלעז רעד טשינ זיא סעצַארפ רעד .ואלימ

VONַא רַאפ סָאװ ,םיא ןעמ טגערפ  PTטָאה  NIXטָאה רע .סעצָארּפ  
 ,ןענייוו PD סעקאטא ןעמוקַאב טשינ ןענעק תודע .תודע יד וצ יורטוצ
 ...תמא ןעוועג טשינ טלָאװ סע בוא
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 תויומד .ג

 ןטלאטשעג



 6 ינוריעה רהוסה-תיבו םימ-תבאשמ דיל םיטחוש 4

 .("עזָאק") הסיפת ןוא "לפמילפ" םייב םיטחוש ריפ
Four ritual slaughterers (shochtim) by the pump and municipal prison. 

 טפאש ילא 'ר רערעביירט רעד 6 רקנמה ,טפאש והילא 'ר

Kashrut inspector Reb Eli Shafts. 
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 הבאלמ יאצוי םירפוס

 "רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ND ןָאקיסקעל ,!
 טימ טקינייראפ סערגנאקירוטלוק רעשידיי רעכעלטלעווטלא,, תאצוהב

 .שידייב (עיצאזינאגרא-רוטלוק עשידיי עלארטנעצ) 'יאקיצ
 :("ןוקיסקל,, ןלהל) יקצש בקעיו רגינ לאומש תכירעב ,1956 ,קרוייוינ

 קאזיא רתלא

 רוטקיו רתלא

 השוט הקסבשיצרא

 לביפ יקסבוטפוא

 דוד ושוטפוא

 ףסוי ושוטפוא

 דוד ץאמאב

 םנוב יקסבשרו

 ריקי יקסבשרו

 (''הקיאדוי,, :ןלהל) תכרעמ תכירעב ,"הקיאדולי הידפולקיצנא,,

 .תילגנאב ,1972 ,םילשורי ''רתכ,, תאצוהב

 ףסוי ושוטאפוא

 רוטקיו רתלא

 לטנזור הדוהי ר''ד

 .רדוגיו ירפ"ג ר''דו תור לאלצב 'פורפ תכירעב ,''תודהיה לש הידפולקיצנא,,

Py Payםילשורי ,(המלש) לוס ןיצפיל 'פורפ ,''תידיא תורפסו הפש,, . 

 ("תודהיה,, ןהל) 1969 ןגיתמר ,מ''עב "הדסמ,, תאצוהב

 ףסוי ושוטאפוא

 Np wp ,, 94 דומע ,ןושאר ךרכ

 )1937 - 1889( קאזיא ,רתלא

 יגוחב עודי היה .רתלא רוטקיו רפוסהו ''דנוב,,ה גיהנמ לש רוכבה ויחא

 דמל הנושארה םלועהתמחלמ ץורפ ינפל ."טלאזיא,, םשב םיאדנובה

 רוטקיו ונממ ריעצה ויחא םע דחי רבע 1915 תנשב .היגלבב הטיסרבינואב

 תודסומבו ןודנולב תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתב ליעפ היה .הילגנאל

 דעול םירושק ויה וללה תודסומה .ןאמראל םשב עיפוה םש ,''רעקעוו,, הרזעל

 רבח היה 1917-1915 תונשב .הבנ'ג ריעב היה ומוקמש ,ץראל-ץוחב ''דנוב,,ה
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 .מ תכירעב זא ,"טראוו רעטייברא סאד,, ןודנולב יאדנובה ןועובשה תכרעמ

 "גיל ןשפירקסנאקייטנא,, העונתה לש םיליעפה םיגוחל ךייתשה .סעפאר

 םידוהי ףרצל תיטירבה הלשממה תונויסנ דגנ תוליעפ התיה התרטמש ,ןודנולב

 היהו ןילופב "דנוב,,ה תעונתב ליעפ היה םירשעה תונשב .המחלמל היסור-יאצוי

 היסורל רבע .טלאזיא םשב ''ןגארפסנבעל רעוועשראוו,, ןותעב םירמאמ םסרפמ

 תוילוסנוקבו תויורירגשה תורישב דבע 1937 - 1923 תונשב .תיטייבוסה

 היה ולש םשהו קרוירינב לוסנוק'תת היה 1936 - 1935 תונשב .תויטייבוס

 ויתובקע ומלענ ןאכמ .רסאמ maw 10° הלגוהו הבקסומל רזחוה .סנערא

 .עודי אל ולרוגו
 יאצאצ לע ."יגולאיניג ץע,, טוטריש אצמנ הבאלמ ןויכראב :ונלש הרעה

 השראוב "סאיה,, להנמ ,רתלא ןואיל י"ע דבועמ ,האושה דע רתלא לארשי
 .השראוב םינש המכ ינפל רטפנ רתלא ןואיל .רבעשל

 םעפב ןתחתה .רתלא לארשי לש ונב רתלא ו'זיא - קאסיא הז יפל

 םעפב .היגלב ,לסירבב רג אוהו )1( זרות ומש ,ןב ראשנ .הילגנא DY הנושארה

 | .םידלי ינש םהלו ,היסור םע ןתחתה היינשה

 98-95 םידומע ,''ןוקיסקל;}
 )12.1941 - 7.12.1890) רוטקיו ,רתלא

 עזגמ ,רתלא לארשי ,ויבא .םידלי 14 ןיב ריעצה ןבה .ןילופ ,הבאלמב דלונ

 הרבע ויבא תומ ירחא .ותוריעצב םתייתה רוטקיו .םיאצאצה בר םידיגניםידיסח

 ,היה ןויצ בבוח םגש ,ונטוק Wyn ליכשמל OW האשינו השראול םידליה OY ומא

 ויתועידיב ןייטצה ow ,היסנמיגל וחלש רוטקיו תא .ןמסקילג ףלוו לארשי

 .םיינכפהמ םידימלת גוחל רבכ ךייתשה (1905) 15 ליגב .תופשבו הקיטמתמב

 האצותכ .השראוב םידימלת תתיבש ןוגריא ללגב רהוסהיתיבב בשי רצק ןמז

AMדמל .םידּומילל היגלבל ותוא וחלש 1906 תנשב .היסנמיגהמ ותוא וקיחרה  

 .הקינכמזורטקלאל סדנהמ ראות לביק 1910 תנשבו 'זילב םוקינכטילופב

 הגלפמב ליעפ היה .היגלבב םויכ דוע היחה ,ןרול הינלמ ,תיגלב השא םע ןתחתה

 תא .היגלבב "דנוב,ה לש םיטנדוטס יגוחב םגו תיטסילאיצוסה תיגלבה

 תיטסילאיצוסה הגלפמה לש תונותעב םסריפ ולש םינושארה םירמאמה

 .טרופ קיו :היה ולש םינודבספה ,היגלבב תיתפרצה

 זא רבכו "א"קיי,,ב המ ןמז Tay ,השראול רתלא רוטקיו רזח 1912 תנשב

 ףתושמה דעווב ''דנוב,,ה גיצנ היה ."דנוב,,ה לש תונושארה תורושל ךייש היה

 םישדוח המכ בשי הזה דעווה ."אציבליס.פ.פ,, ,"ל"פקדס,, ,''דנוב,, :תוגלפמל

 אל ןמז .ץראל-ץוחל חרב םשמ .''יארק יקסמיראנ,, ריביסל הלגוהו רהוסה-תיבב

 לעופכ הלחתהב ,ןודנולל רבע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב .היגלבב היה בר

 יטסילאיצוסה ידוהיה ןוגריאב ליעפ היה .תשורח:תיבב סדנהמכ ןכיירחאו טושפ

 שיטירב) ''יפ.ס.יב,, תיתמחלמ"יטנאה הגלפמב ןכ ומכ ,"רעקעוו,, ןוגריאבו

 םילעופה pa הלומעתב Sys היה תאזה הגלפמה חורב .6טראפ טסילאיצאס

 הגלפמל ךייש היהש ,"טראווירעטעברא,,ב םירמאמ ץיפה ,הילגנאב םידוהיה

 .''דנוב עיצאזינאגרא עשיטסילאיצאס עשידיי רענאדנאל,,
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 .דרגורטפב היה רצק ןמז .היסורל רבע 1917 תנשב היסורב הכפהמה ץורפב

 ךמת ולש םימואנב .(1917 טסוגוא) בייקב ''דנוב,,ה לש םורדה סנכב ףתתשה

 לש יזכרמה דעול רחבנ 1917 רבמצדב ."םיטסילנויצנרטניא,,ה הצובקב

 יזכרמה דרמה תדובעב ףתתשה ,קסנימ ריעל רבע םשמ .דרגורטפב ''דנוב,,ה

 תסינכ ברע .''רעקעוו רעד,, - "דנוב,,ה לש ימויה ןותעב םירמאמ םסריפו

 תיקיבישלוביטנאה הדיעוב ףתתשה ow .הבקסומל רבע קסנימל םינמרגה

 דשח היהו רסאנ הז סנכב DANK םיפתתשמ oy דחיב ."םילעופ סוניב,,

 סנרפתה AMX וררחיש םיקיבשלוב םיגיהנמ המכל תודוה .גרוהל והואיצויש

 ''דנוב,,ה רובע and .תיסורל תיתפרצו תילגנאמ םימוגריתמ הבקסומב זא

 ,"סקרמ לרק רכזל,, ץבוקב "הירוטסיהה לש עדמו סקרמ,, רמאמ סיפדה .שידייב

 .ןילופל רזח 1919 תנשב .1917 ,הבקסומ

 .ןרטנימוקה לש ישילשה סרגנוקב ,ןמרול .מ ,יומס םשב ףתתשה 1921 ינויב

 בור ."ןרטנימוק,,ל ''דנוב,,ה ףוריצ ןעמל תובישיב ףתתשה םיגיצנ 2 דוע םע

 .הז דעב היה ןילופב הגלפמה
 .ר.סימ ינלאמש ליעפ לש בתכמ ריבעהל ןויסנ תמשאב רהוסהיתיבב בשי

 .ןילופל רבעו ררחוש .ןודנולב תיטסינומוק הליעפ ידיל היסורב רורטה לע

 -ייצסלקאפ,, - ''דנוב,, ןותעב םירמאמ סיפדה םישולשהו םירשעה תונשב

 םיליעפהמ היה .תינלופבו שידייב ותגלפמ לש םירחא םינותעבו השראוב "ג נוט

 םידוהיה םילעופה לש תוילכלכהו תויעוצקמה תודוגאה תעונתב םייזכרמה

 תיצראה הצעומה VY ,'םינוינולידירט ,,ה זכרמ רבח היה 1922 תנשמ .ןילופב

 גיצנכ ינשה לנויצנרטניאה לש םיסרגנוקב ףתתשה .םייעוצקמה םידוגיאה לש

 ."ןשיידנופ טניו'זד,,ה רבח ,"םילעופל יארשא זכרמ ,, דסומה להנמ היה .''דנוב ,,

 הלהנהה רבח 1927 תנשמו השראו תיריע תצעומ רבח היה 1934 - 1919 תונשב

 היה 1937 תנשב .השראוב תידוהיה הליהקה רבח היה 1956 תנשמ .(קינבל)

 .ותגלפמ גיצנכ םיחרזאה תמחלמ ןמזב דרפסב

 .ןילופיחרזמל םרזה לכ םע דחי רבע 1939 רבמטפסב

 רבעוה םש רהוסה Man .לבוקב םיטייבוסה ידי-לע רסאנ רבמטפסב 26"ב

 .הבקסומבו קצולב רהוסה יתבל

 .ךילרא קירנה ד''וע ,הגלפמל רבח םע דחי בשיביוקב הרונ

 77 5 דומע ''הקיאדוי,,

 )1941 - 1890( רוטקיו ,רתלא

 תידיסח החפשמל ,ןילופ ,הבאלמב דלונ רתלא .ןילופב ''דנוב,,ה גיהנמ

 .היגלבב ,'זיל ריעב 1910-ב סדנהמ לש ראות לביק אוה .הדימא
 ותוליעפ ללגב ריביסל שרוג .השראוב ''דנוב,,ב ותוליעפ תא ליחתה 191272

 הדעווה רבחכ way 1917-ב הכפהמה ירחא ןילופל רזח ,םשמ חרב .תיטילופה

 -קמה םידוגיאה לש םגיהנמ היה 1919 - 1939 םינשב ."דנוב' לש תיזכרמה

 .ןילופב םיידוהיה םייעוצ
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 רבח 1956 ירחאו השראו תיריעב רבח הנש 20 טעמכ ךשמב היה אוה

 .תידוהיה הליהקב

 םיחטשל רתלא חרב 1939 רבמטפסב ןילופל םינמרגה תשילפ ירחא

 .ךילרא קירנה ורבח םע רצענ הז ירחא רצק ןמז .םיסורה ידיילע םישובכה

 .בשיביוקב 4.12.1951-ב גרוהל ואצוה םהינש

 1927 - 'ףליופ PX עגארפ-ןדיי רעד וצ,, :בתכ רתלא
Swietle cyfr.. — 1937יש  “Antysemityzm 

 ,LNYL, I—1956 95 :היפרגויליביב

American Representation of General Jewish Workers of Poland, The Case of 

Henryk Erlich and Victor Alter, (1943). 

 181 - 180 ע"ע ,"ןוקיסקל,

 השוט ,אקסוועשיצרא

 דיסח ,יקספיל לדנמ ,היבא .ןילופ ידוהימ לודג סוחי תלעב החפשממ האצומ

 תא .העודיה רתלא תחפשממ - אמא .ונטוקבש יקספיל העודיה החפשמהמ ,רוג

 -תיב הרמג .השראוב ןכ ירחאו ,הבאלמב םיקודאה הירוה תיבב הלביק הכוניח

 ןועמש רייצה םע הנתחתה ,הירוה תודגנתה ללגב ,16 ליגב .המארדל ינלופ רפס

 םש .השראול הרזח םילשוריב םייתנש לש תוהש ירחא .לארשייץראב הקטרק

 לש ותיבייאבמ התיה .םיעודיה םירפוסה רתי םעו ץרפ .ל.י רפוסה םע הדדייתה

 םשב התוא ריתכה ץרפ .המארדל רפסיתיב הלהינ 1915 - 1914 תונשב .ץרפ .ל.י

 תנשב .ץרפ .ל.י לש תומארדב ןורטאיתב הקחיש הז םשב .סלעארזיא םירמ

 -תמחלמ ןמזב .השראוב ''לזאזע,, הריעז תונמאל ןורטאיתה ידסייממ התיה 5

 ,זירפל הרבע המחלמה ירחא .''הדיוגרוב,, הדמשה הנחמב התיה הינשה םלועה

OWהמארד - "למירמ,, םשב ,המחלמה ינפל דוע הליחתהש ,הרוביח תא הרמג . 

 רדנסכלא םש לע ידוהיה ימלועה סרגנוקה לש סרפ הלביק הז רוביח רובע

 | ."'ונידלי רובע,, תכרעמב זירפב הדבע איה .קרוי-וינב אריפש

 הרטפנ .יקסבונגק םירפא עודיה רפוסה OY התיה זיואפב :ונלש הרעה

 .תודחא םינש ינפל

 .השוט :היה יטרפה המש
 = .יזנומ הד תוברתל יתפרצה רשה םע זיראפב הנתחתה התוחא

 144 דומע ,"ןוקיסקל,,

 (12.12.1942 - 1884) לווייפ ,יקסוואטאפא

 םיסרוק רמג .ושוטאפוא ףסוי לש ויחא .ןילופ ,קצולפ זוחמ ,הבאלמב דלונ

 אציש ,ןותעב תכרעמ רבחכ שמיש ,הרומכ ותדלומ ריעב דבע .הסדואב םירומל

 .ףבעל רעוואלמ" יעובש pny ךרוע ."עיירט רימזה" ףרגוטקהב הבאלמב רואל

 "'רענאקירעמא ,, ,'"'עמיטש רעטעברא עיירפ,, ,''גנוטייצ-ןאמאר,,ב םיריש םסריפ

 .""ידוהיה ,, יקסלבאוס לש ינודנולה ןותעב תירבעב םג םסריפ .'וכו ''טראוו סאד,

 הפסנ םשו הקנילברטל םידוהיה לכ םע דחי הלגוה הבאלמב וטיגה לוסיח ןמזב

 .םשה שודיק לע
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 145 - 144 דומע ,"ןוקיסקל,

 (50.1.1918) דוד ,ושאטאפא

 ma ,לוקסייה סירומ Wo MA רמג .קרוייוינב דלונ .ושוטאפוא ףסוי לש ונב

 םסריפ "ליב,, ,ןושארה רופיסה תא .ןורטאיתה תונמאל רפסיתיבו ידוהי רפס

 ,''גאט,, :םינותעב םירופיס םסריפ .1937 ,השראו ,''רעטעלב עשירארעטיל ,ב

 ."ןטפירש,, ,'רעדעפ DX טניט ,"ךשמה,, ,"רעפמעק רעשידיי,, ,''טפנוקוצ,,

 DX םי ןשיווצ,, :םירופיס רפס רואל איצוה .1937 םירוענל ןותע תכרעמ רבח

 .1948 תנשב סיאול ןרקמ סרפ לביק .םידומע 172 ,1947 קרוייוינ ,"רבדמ

 רבע ןכיירחאו ,שידייב ןורטאיתב הלחתהב .יעוצקמ ןקחש 1935 תנשמ

 TNX םהמ ,םיטלאב ינשבו היזיוולטב ,םיטרסב DA ףתתשה .תילגנאב ןורטאיתל

 ץרפ .ל.י לש ורופיס לע ינשהו ,ילדנמ לש "ישילשה ןימינב תועסמ,, לע יונב

 ורופיס תא םייבו םגרית .שידייב וידאר תנחתב ןיירק 1940 תנשמ .''םיחא ינש,,

 1946-1942 תונשב .ילאקיזומ הזחמכ ,"סניוועג עסיורג סאד,, :םכילע םולש לש

 .ינקירמאה ריוואה:ליחב תריש

 149 - 145 :םידומע ,''ןוקיסקל,,

 (7.10.1954 ,רופיכ-םוי יאצומ - 24.12.1886( ףסוי ושאטאפוא

 .הבאלמ דיל קספוטס הרייעב דלונ .יקסבוטאפוא ריאמ ףסוימ םש יונישב

 בייל 'רמ השרושש ,תידיסח תדחוימ החפשמ רצנ ,תורעי רחוס היה ,דוד ,ויבא

 םאה .ןילופב םינושארה םיליכשמהמ היה אוה ."הדוהי ,,war רבחמ ,סלהנח

 רפסיתיב רמג 12 ןב .רעיב הדלונ המצעב איה םגו תורעי"ידוהי תורודמ האצומ

 ,לביפ רוכבה ויחא םע דחיב ארמג ,ך"נת ,תירבע דמל ויבא לצא .יסור ידוסי

 ,'וכו "'עמיטש רעטעברא רעיירפ" ,'גנוטייצןאמאר"ב םיריש TD ירחא םסרפש

 רחסמל רפס-תיבל רבע 15 ןב .תירבעב םיריש ןודנולב ידוהיה ןותעבו ,שידייב

 רסוח ללגב .םוקינכטילופב ow דמל .תפרצב יסנאנ ריעל עסנ 19 ליגב .השראוב

 ומצע תוחוכב דמל ןאכ .התיבה רזחו וידומיל תא הנש ירחא קיספה םיפסכ

 ןמז ותואב .("קירב טייז רענעי ףיוא,, :ןושאר ןויסנ) םירופיס תביתכב ליחתהו

 תליחתב .(1915 ,קרוייוינ ,''ץרפ .ל.י,, ףסואב and הז לע) pop .ל.י רפוסל עסנ

 -תיבב ושוטאפוא Tay הליחת .הזיינפל ויבא עסנ םשל ,קרוייוינל עסנ 7

 םוקינכטב דמל םיברעבו הרותידומלתב הרומל היה .םינותע תצפהב ,תשורח

 קסע רצק TAT קר .יחרזא סדנהמ ראות לביק 1914 תנשב .'תשוחנ ילעופ,, לש

 .תיתורפס הדובעל ונמז לכ תא ושידקהב הז עוצקמב ושוטאפוא

 ,שדחמ דבועמ ,"קירב טייז רענעי ףיוא,, ורופיס תא םסריפ 1910 תנשב

 'ידנאל עיינ סאד,, ןזיר םהרבא לש ונותעב .קרוייוינ ,2 "רוטארעטיל,, ףסואב

 א ןופ ןאמאר,, רואל איצוה 1912 תנשב .וילע דבעש ןמור Jinn םיעטק םסריפ

 .(וידסיימ ןיב בגא היה אוהש) בוטאנגיא .ד לש "ןטפירש,, ףסואב ''בנג-סדרעפ

 םירופיסה ינש ."פיליפ PT ןייז PX סיראמ,, סיפדה ל"נה ףסואה לש ינשה ךרכב

 עיינ יד,, ףסואב לודג רופיס איצוה 1914 תנשב .רפוסכ ומש תא ומסריפ הלאה
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 )70192 סייה,, םשב יטמארד יונישב עודיה) ''אטעג רעקראיוינ ןופ,, םשב ''םייה

 רפוסכ ראשנו "גאט,, ימויה ןותעב םירופיס םסרפל ליחתה הנשה התואמ

 .םילודגו םינטק םירוביח תואמ סיפדה הז ןותעב .ותומ דע הז ןותעב עובק

 ."לדיימ-דלאוו א ןופ ןאמאר א,, ולש ןמור ''טפנוקוצ,, ןותעב םסריפ 1918 תנשב
 עשיליופ ןיא,, ולש היגולירטה לש ישילשה קלחכ ןכ ירחא בשחנ הזה ןמורה
 ,"רערהעל,, ןאמור "טלעוו עיינ יד,, nya םוסריפ 1919 תנשב .''רעדלעוו

WRKוינב ''ר'ציטיורביה,,ה תא ראית הז רופיסב ."ורביה,, םשב רפסב עיפומ - 

 ,'רעדלעוו עשיליופ ,PX ןמורה עיפוה 1921 תנשב .הלאה םינשב קרוי

 ,בר ףקיהב ירוטסיה ןמור והז .הלועמ רפוסכ םיברב ומש תא םסריפש ןמורה
 תורודל ילטנמונומכ בשחנ ןמורה .התדירי תונשב תודיסחה לש אלפנ רואית
 .תופש הברהל םגרותו תורודהמ תורשעב רואל אצוה רפסה .תידוהיה תורפסב

 עשיליופ px’ Sw ינשה קלחה ,'1863, ןמורה תא םסריפ 1926 תנשב

 תויומדהש םגה ,וז הנשב ינלופה דרמה תא הז רפסב ראית רקיעב .''רעדלעוו

 אוה םינמורה ינש לש ינגרואה רשקה .ןושארה וקלח לש תויומדה ןתוא ןה ןאכ

 .ףפור ירמגל רשקה "ןיילא,, ישילשה קלחבו ,שלח

 האצוה-תיב DY רשקב אב אוה .ותדלומיריעב רקיב 1929-ו 1922 תונשב

 14 דחיב ,"יבתכ לכ,, תא םידדוב םירפסל VID רואל איצוהש ,ןיקצלק יאנליוה

 ףוריצב ,היסורב תיטייבוסה תונותעב םירופיס סיפדהל וליחתה וז הנשמ .םיכרכ

 .תודחוימ תומדקה

 .ןעפ .א םוינודבספב ,םינועובשב םינטק םירופיס םסריפ הפוקתה התואב

 -סקלאפ,,ו "'טנעמאמ,, :השראו תונותעב םירופיס סיפדה 1922 תנשמ לחה

 סרייא-סונאובב ."טפנוקוצ,,ו "רעפמעק רעשידיא רעד,, קרוירינב ."גנוטייצ

 םג ןתנ .ביבא-לתב ,"טייק ענעדלאג יד,,ב DA תונורחאה םינשבו ,''עסערפ יד,

 םילעופ תטיסרבינואבו ידוהיה םירומל רנימסב שידיי תפש לע םירועיש

 םינשמ םיבושחה םירוביחה ןיב .קרויזוינב "ןעדרא .צאנרעטניא"ל תכיישה

 יד PX Jay wrt קיטש א,,) "ןירעצנעט יד, ןמורה תא ןייצל שי תומדוק

 ראתמה - "גרובסנעגער PNR גאט א,, ןפוד:אצוי רופיסהו ("1911 - 1910 ןראי

 חוכב ושוטאפוא ראתמ הז רצק רוביחב .16'ה האמב הינמרגב םידוהי ייח

 ךרע 1934 יאמב .הקוחרה הפוקתה לש םיססותה םייחה תא הלועמ יתונמא
 ורפסב םסריפ לארשיץראמ תומישר) תיטייבוסה Mona לארשיב לויט

 .("רעדנעל ןוא ןעמי ןשיווצ,,

 .וייחל םישימחה now ,ולש לבויה naw תא ידוהיה םעה גגח 1937 תנשב

 םינמורה תא שדחמ ושאטאפוא דביע המחלמה ירחא תונורחאה םינשב

 תנשב רואל אצי ,''אביקע 'ר - ןורחאה דרמה,, םשב רפסה .ולש םיירוטסיהה

 .ותומ ירחא ,1955 תנשב רואל אצי ''אבכוכ רב,, ינשה ןמורהו ,8

 ,הניטנגרא) תימורדה הקירמא לש תוצרא שולשב רקיב 1951 תנשב

 דובכ רפוסל וקינעה ךמע םע דחיב תידוהיה היצנגילטניאה .(ליזארב ,יאוגורוא

 םעפב עיגה הילא ,לארשי תנידמב םג ודובכל ונגריא המח םינפיתלבק .בר

 םירושקה םיעוריאהו תודסומה לכב ליעפ היה קרוירינב .1952 תנשב היינשה
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 -נסיוו רעשידיי) .א.וו.יל לש הלהנהה רבח היה .תינוליחה תידוהיה תוברתב

 ''בולק-ןפ,,בו ץרפ .ל.י םשילע םירפוסה תדוגאב ,(טוטיטסניא רעכעלטפאש

 .ידוהיה

 ןימלעה-תיבב הרובקל אבוה .ימואתפ ןפואב רטפנ 1954 ,רופיכיםוי יאצומב

 בקעי ,שאוהי ,םכילע םולש לש םתרובק םוקמ ,''גניררעטעברא,,ה לש ןשיה

 .תידוהיה תורפסה לש םירחא םילודגו ןידרוג

 . "עגנוי,, םיריעצה גוחל ךייש היה ךרעב 1910 תנשמש ,ושאטאפוא ףסוי

 םירפוסל ךייש ,"רעדלעוו עשיליופ ןיא,, ולש ןמורב דחוימב םסרפתהו

 םירוביגה .הרישע ולש הקיטאמטה .שידייב ירוטסיהה ןמורה לש םינושארה

 שי לבא ,הבורמ תוימשג ילעב ,םיקזח בורל םה ולש םירופיסהו תולבונה תואמב

 התוחתפתהב התשענ ולש שידייה .ךרבא ידוהי ,תוינחור יאלמ ,םינידע - םג

 ושאטאפוא .תויביסנדנוקו הקימטיר יאלמ ,םירצק םיטפשמה .תשטולמ רתוי

 דבכנ םוקמ ול שכרו רתויב םייביטקודורפהו םידמולמה םירפוסל ךייש היה

 .קומע ןוגי ידוהיה םלועב וירחא ריאשה ימואתפה ותומ .תישידייה תורפסב

 תנשמ תילגנא הפשב ,םילשורי ,"רתכ,, תאצוהב ,''הקיאדוי הידפולקיצנא,,

 .1410 - 1409 :םידומע ,2

 (1886 - 1954) (יקסבוטאפוא ריאמ ףסוי םדוקמ) ףסוי ,ושוטאפוא

 תינלופה הרייעה דיל דלונ .םירצק םירופיסו םינמור בתכ ,שידיי רפוס

 רפוק,,ב הסדנה ow דמל .1907 תנשב תירבה:תוצראל אב ושוטאפוא .הבאלמ

 םינותע רכומכ ,םיילענל תשורח:תיבב לעופכ סנרפתה .ברע-ירועישב ''ןוינוי

 דימ ךא ,יחרזא סדנהמ לש ראות לביק 1914 תנשב .םיירבע רפס:-יתבב הרומכו

 .רתוי ותוא תכשומ תורפס יב ,אצמ ןכ ירחא

 רואל איצוה 1914-ב .תויגולותנאבו תעייבתכב םירופיס םסרפמ היה 1910

 םידוהי ייח לע וירופיס תא הליכהש ,'םייה עיינ יד,, םשב היגולותנא ומצעב

 .''אטעג רעקראייוינ ןופ,, הקירמאב

 רבח DY ושוטאפוא הנמנ ,"גאט רעד,, ימויה ןותעה דסונשכ ,1914-ב

 ,םיכשמהב םירופיסו םי'צקס ,םירופיס םש םסריפ הנש 40 ךשמבו וידבוע

 .םירפסכ רתוי רחואמ ועיפוה םבורש
 ליח לש רואית םע םייטסילרוטאנ ויה ושוטאפוא לש םינושארה ויבתכ

 ,ןושארה ןמורה היה 1912-מ "בנגיסדרעפ א ןופ ןאמור,,ה ,לשמל ,ןכ .ונמזיינב

 דחוימ ,ידוהי בנג םע וירוענ ימימ ותורכיה לע ססובמ .בר םוסריפ לביקש

 אוה .הינמרגל (היסור) ןילופמ לובגה ךרד םיסוס תבינגמ סנרפתהש ,ונימב

 .םיביוא םייוג םינכש דגנ םידוהי לע ןגהש ןמזב גרהנ

 לש םיסופיט תריצי ידײלע םזיטנמורל ותודגנתה תא אטיב ושוטאפוא

 וא םכילע םולש ורציש םיסופיטל טלחומ דוגינב ,םירוכיש ,לובג יבנוג ,םיבנג

 .ץרפ .ליי
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 ידוהיה לש יווהה תא ויבתכב ראיתש ,םינושארה םירפוסהמ היה ושוטאפוא

 תא דדוע ,םייאקירמאה וירופיסמ המכ ארקש ירחא ,םכילע םולש .ינקירמאה

 ויתוצע תא לביק ושוטאפוא .שדחה םלועב םידוהי לע בותבל ךישמהל ושוטאפא

 .ידוהיה רגהמה לש היצזינקירמא ידיילע םרגנה טקילפנוקל יוטיב ןתנו

 ןדה ,יטסילרוטאנ ןאמור - (1919) 'ןשטנעמ ענעריולראפ,, ומכ ,ויבתכב

 תודיסחה תא ראתמ (1929) "ןירעצנעט יד" ,קרויזוינב ידוהי ךוניח תויעבב

 -טסיאב ידוהיה רגהמב זכרתמ )1929( "טירטסידנרג םורא" ,קרודוינב התגיסנב

 -פנוקה תא םיראתמה ,םירצק םירופיס ףסא וב (1923) "עזייר" ,ןותחתה דייס

 .תונושה תוינטאהו תויתדה תוצובקה ןיב טקיל

 ,היגולירט לש ןושאר קלח ,(1921) "רעדלעוו עשיליופ ןיא,, ow ןמורב

 ירחא רודה לש הפוקתב קצוקמ יברה רצח לש בינה תא ושוטאפוא ראתמ

 דע םידוהיו םינלופ Pa ןילמוג יסחי לש הרישע המרונפ רייצמ אוה .ןואילופנ

 pon“ .תופש 8-ל םגרותו תורזוח תורודהמב אצלי רפסה .1863 naw לש דרמה

 תוחפ השע ''1863,, ינשה קלחהש תורמל ,ימואלניב םוסריפ ושוטאפואל ןתנ

 .1919 תנשב רואל אצי ''ןיילא,, היגולירטה לש ןורחאה קלחה .םשור

 רבעה ךותמ םיקרפ תויחהל ושוטאפוא שקיב ,ידוהיה רבעהמ םסקומ

 "רוחב והילא,,בו "גרובסנעגער PR גאט א,, ורופיסב .ולש םיירוטסיה םינמורב

 -ב אציש ("ךוב עבאב סאד,, שידייב יממעה רוביחה לש רבחמה לע רופיס)

 םיררושמו םיתבילעב לש להק ,16'ה האמב יווה ושוטאפוא ראתמ ,5

 .שידייב תונשי תובכש וב ושמתשהש דחוימ ןונגס םע ,הפשב םידוהי םייממע

 םיכרכ ינשב ,"דנאטשפיוא רעטצעל רעד,, ולש ןורחאה ירוטסיהה סופאב

 תפוקתב ,היינשה האמב הדוהיב OD ייח ושוטאפוא ראתמ ,1948 - 1952 -

 .אכודו ץרפש ,אמור דגנ םידוהיה לש שאונה ןורחאה דרמה

 דע 1942-מ תירבה:תוצרא אבצב ותוריש ינפל .ןקחש היה )1914( דוד ונב

 ,'רעטאעטיפורג,ב יפוא ידיקפת קחיש אוה .שידייב ןורטאיתב דבע 6

 םיטירסתו םירצק םירופיס םסריפ אוה .דווילוהב םיטרסבו יוודורבב עיפוה

 .היזיוולטל

 (1942 - 1899) דוד ,ץאמאב
 תלחתהב .הבישיבו רדחב דמל םש ,םידיסח תחפשמב ,ןילופ ,הבאלמב דלונ

Mawלארשי ינומא ילעופ,, ינגראמל ךייתשה םשו 'זדול ריעל רבע םירשעה ". 

 היה 'זדול וטיגב .'זדולב תידוהיה הליהקב דבע הינשה םלוע תמחלמ ץורפ דע

paםינולעב וידאר תועידי תצפהב דחוימ ןפואב רסמתה ,תרתחמב םיליעפה  

 תיתוברת הדובע להינו וטיגב םייתדה םירפוסה תדוגא רבח היה .דיב ובתכנש

 םסרפ ,1922 ,'זדול ,''גנילירפ,, יתורפסה ףסואב ףתתשה .ולש הדוגאה תרגסמב

 רעטייברא עשידיא,,ב םירמאמ םסרפ רחואמ רתוי תצק .יתדה לעופה לע רמאמ

 םיבושחה םירפוסה ןיב היה ."בקעי תיב,, ןוחריב ,1934 - 1927 ,"עמיטש

 .'זדול וטיגב תפחשמו בערמ עווג .1932 - 1929 ,"ןבעל סאד,, יתורפסה ףסואב
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 "ןוקיסקל,, 312 - 311 :םידומע ,ינש ךרכ

 )2.3.1956 - 16.6.1893( םנוב ,יקסוואשראוו

 .יטרפ ןפואבו םירומל שרדמ תיבב ,רדחב דמל .ןילופ ,הבאלמב דלונ
 הטלוקפב ,הטיסרבינואב דמל םשו היגלבב 'זיל ריעל רבע 1911 תנשב

 ,היגלבל IX ושלפש ,םינמרגה ידיילע רסאנ 1914 תנשב .הקיטמתמ:יהקיזיפל
 ליעפ היה .הבאלמל רזח 1916 תנשב .הנחמב אלכנו היה יסור ןיתנ יכ

 .ינלופה אבצב לייח היה .רסורג ש"ע הירפסבו "רימזה,,ב

 תיביטרפואוקהו תיעוצקמה העונתב ,"דנוב,ב ליעפ היה השראוב

 .הילרטסואב רג 1939 סראממ ."טניו'ג ,ה ידיילע הקיטסיטטסל הקלחמבו

 ,םי'זטרופר ,םירמאמ בתכ זאמו ,ןודנול ,''לגדה,,ב תונטק תוציקס םסריפ

 -נכאוו,, ,"רעקעוו-טנגוי,, ,"גנוטייצ-סקלאפ" -:ב םימוגרת ,תועיסנ ימשר

 ,השראו - "רעטעבראירעקורד,, ,''רעטעלב עשירארעטיל,, ,''סיוראפ,, ,"טפירש

 -לעמ,, ,''יובפיוא ,, ,קרוי-וינ - עוואלמ סקנפ ,"טייצ רעזנוא ,, ,''גאט רענליוו,,

 ,"סעיינ עשידיי רענרובלעמ,, ,"קנאדעג רעזנוא, ,"רעטעלב רענרוב
 ,AT ,זירפ 'עמיטש רעזנוא,, ,ןרובלמ - "טסאפ עשידיי שילארטסיוא ,,

 סונאוב - "עסערפ עיד,, ,וקיסקמ - "סיוראפ,, ,ביבאילת - "ןגארפ:סנבעל,,ו

 "הכלמ תב ענעריולראפ יד" :םירפס בתכ .תילגנאבו תינלופב םג בתכ .סרייא

 םיזורחה .םידומע 128 ,1944 ,ןרובלמ - (בלסרבמ ןמחנ 'ר יפל) םיזורחב השעמ

 םידומע 64) םיירלופופ םינורפס איצוה .ריעצה ארוקל םימאתומ ויה ולש

 ,תינוציחה Maan ,ןח:סיגנ'צ ,םולב ןואל ,ואדרונ סקמ :ןוגכ (ןורפסב
 ,"'קעטאילביבךטראג,, תאצוהב (דועו יקסניב ,סלדא :ולש םימינודבספ)

 .1933 ,השראו

 םידומע 515 ,1924 ,השראו ,"שא,, סיבראב ירנא לש רפסה תא םגרית

 ,"רעטעברא-רעקורד רעד,, ןוחריה תא ךרע .(תורודהמ שולשב רואל אצי רפסה)
 .םידומע 172 ,1956 ,השראו - "ךוב-גאלק רעזאל סאד,, ,1939 - 1926 ,השראו

 ,םידומע 448 ,1942 ,ןרובלמ - "ךאנאמלא רעשידייישילארטסיוא רעטליווצ,,

 רעזנוא,, .םידומע 252 ,1945 ,ןרובלמ - "ןרובלעמ px Dw עשידיי ראי 10,

 ,יקסרו .ב :םימינודבספב pA םיעיפומ ולש םיבתכ .'וכו ,ןרובלמ - "קנאדעג

 | .ןרובלמב רטפנ .'וכו םדיא ,רפמס ,טריפ ,החמש

 תומ ירחא הצרא התלע ,גרבנזור תיבמ ,הלדא ותנמלא :ונלש הרעה)

 .םילשוריב םירג םידליהו הלעב DY תבה .1.4.1966-ב ביבאילתב הרטפנ .הלעב

 ,(תואירבה דרשמב םיריכב םידיקפתו רוטקוד ראות םהינשל

 ''ןוקיסקל,, 315 - 314 :םידומע ,ינש ךרכ

 (ץיקב 1942 - 14.3.1885( ?WP ,יקסוואשראוו

 לביטשב ,רדחב דמל .םידיסח םירחוס תחפשמב ,ןילופ ,הבאלמב דלונ

 לש םירוענ רבח היה .תופשו תוינוליח תועידי שכר ומצע תוחוכב ,רדנסכלאד

 היה ריעצכ .תודיסחו הלכשה ,הלבק ,הריקח ירפס ודמל דחי .ושוטאפוא ףסוי
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 קסע .(1904) הבאלמב הנושארה הירפסה ידסייממ ,תינויצה העונתב ליעפ

 היה םגו תימוקמה הבאלמ תפוקב תונובשח להנמכ דבע ,תירבעל יטרפ הרומכ

 היסנמיגבו ןיניטסוגב הרומכ דבע .ןילופב (זכרמ) תינויצה תורדתסהה חילש

 .1914 ,קצולפב תידוהיה

 ירחא ביהלה .לארשי"ץראל עסמב ףתתשה ,השראוב ,"טנייה,, ןותעה םעטמ

 היה תובר םינש .תאזה העיסנה לע תואצרהו םירמאמב ויארוק תא ןכ

 ,''דוסיה ןרק,,ב רוטקורטסניא

 ,(עבטה לע םשוריתובר תוציקס) ''םירויצ,, ינודנולה "לגדה,,ב םסריפ

 ''ג נוטייצךאמאר,,ב םסריפ שידייב .רנרב .ח.י לש ''ררועמה,,ב ןכרמכ .8

 Mayo רעזנוא,, ,''דניירפ רעד,, ,'טאלבנכאוו רעשידוי,, :ב ןכרמכ ,109 ,השראו
 - ""טנייה,, ,"סערפסקע INK ,"רעטעלב עשירארעטיל,, ,'ילגיפשיטלעוו,,

 4 / .השראו

 לביק) קרוייוינ ,,סטרעווראפ ,בםג בתכ .םירמאמו תומישר ,םירופיס סיפדה םש

 םעטמ סרגנוקב ''שטיוואניבאר רעטקאד,, ולש הציקסה דעב ןושאר סרפ

 ''הריפצה,, תכרעמ ריכזמ היה המ Tan ףתתשה .(1931 תנשמ ''סטרעווראפ,,

 ,"'םיפשר,, ,ןמשירפ דוד לש "רודה,,ב םג ףתתשה .ןמטפה ףסוי לש ותכירעב
 -ץראבו תוצופתב תירבעבו שידייב DANK םינותעב ןכרמכ ,השראו - "ךרדב,,
 .לארשי

 (חרזמהו םירצמ ,לארשייץראב העיסנ ימשר) ''תדלומה ןמ,, :ולש םירפסה
 - (םייפוסוליפ םירוהרה) ''םיעוזעזו תונויגה,, .םידומע 160 ,1919 ,השראו -
 (רעונל תויצרטסוליאו םירופיס) ''ריעצה ארוקה,, .םידומע 148 ,1919 ,השראו -
 .םידומע 160 ,1937 ,השראו -

 םירופיס .(םייה עשידיסח ןיימ ןופ) "עטצעל יד,, :שידייב ולש םירפסה
 ,עיגאלאטנא ,,ב ןכ ירחא וספדוה םהמ םיקלח) תינלופ הרייעב םידיסחה םייחהמ

 םגו 1947 ,קרויזוינ ,''תומחלמיטלעוו עדייב ןשיווצ ןליופ PX עזארפ עשידיי יד

 תונומת) ''םייה רעד ןופ,, :ולש םירפס ינש .(1950 ,קרוייוינ ,"עוואלמ סקנפ,,ב

 ,הקיגוגדפו ינויצ אשונ לע םירמאמ ,םינוטיליפ) yoy” PX“ סאד,,ו (הרייעהמ

 ,רואל ואצי אל המחלמה תמחמ םלוא ,סופד תיבב הכירע ירחא רבכ ויה (םייאסא

 .'וכו יאשרו .ד ,ןורהא ןב :םוינודבספב םג םתח אוה

 ,ריעז גרוב ,הנטק ןבא ,אשד תצק ,תודדובתה בהא ריקי,, :ושאטאפוא ירבד

 רבדה .םייפקשמה דעבמ ולש םייניעב רקס לכה .רבד םוש לע חספ אל .העבג

 ."תויח ולצא לביק טועפה

 תידוהיה הליהקה לש רפסייתבב תירבעל הרומכ Tay 1939 רבמטפס דע

 המחלמה לע תונורכז בתכ .הדובע דרשמב דיקפ רותב דבעו וטיגב היה .השראוב

 1942 now ץיקב םיצאנה לש "היצקלס,,ה ירחא .םינוש םירופיס דועו וטיגהו

 .הפסנ
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 295 דומע 14 ךרכ ,"הקיארדוי,,

 הדוהי ,לטנזור

 תנשב תירבה-תוצראל רגיהש ,ןילופ ,בוקאמ דילי ,ןעדמ .1904 תנשב דלונ

 (1944-69) ארקמה תונשרפל רוספורפכו (1944-65) ןרפסכ שמיש .9

 .וגאקיש ,תודהיה ידומילל השרדימב

 םייעדמ םיצבק ,םינוש ny יבתכב ףתתשה .םילשוריב בשייתה 1969 תנשב

 םיירוטסיה םיאשונב םירמאמו םירקחמ הברה רביח לטנזור .תוידפולקיצנאו

 .םייתדו םייתורפס

 םיכרכ 2 ,"'תורוקמו םירקחמ,, ,(1949) 'ייבלבלא יוה,, :םינמנ וימוסריפ ןיב

 ירצוניטנא סומלופ,, םסריפ ירצונידוהי סומלופ לש אשונה לע ,(1967)

 '"תויפיפ ברח,, דיה יבתכו (1960 ,2 תשרא) 18M“ האמה ףוס דע ותישארמ

 ,(1963) ןבואר ןב בקעי nxn 'םשה תמחלמ,, ,(1948) יאתבש ןב ריאי תאמ

 .(1970) לאיפוא HOY תאמ ''אנקמה ףסוי,;

 ,Whose who in World 1972 Jewsty רפסב םג האר לטנזור הדוהי ר''ד לע

 .תורוש 16 ,1 רוט ,745 דומע

 ,ףיסוהל לוכי התא,, :לטנזור הדוהי ר''ד בתוכ ותדלוה ריע לע הרעהל רשא

 ,"יאבאלמ םצעב ינאש

 םילשורי דיל םישודקה רעיב ןורכז חול
 6 םילשורי רעטניה םישודקה רעי ןיא לוואטיקנעדנא 6

Memorial Table in the “Holies’ Forest” near Jerusalem 
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 ץיבולגס המלש

 ברה יבא

 :רפסה רעשב

 השמ לאיחי nxn םינוש םינמזו םיניינעל DWNT ,"םימס תרטק" רפס

 ,אנליווב צ"ומ ה"הללצז םייח 'ר ןואגה ברה ןב ,אוואלמ ק"פוח ץיוולאגאס

 Tax היהש ל"צז השמ לאיחי 'ר ןואגה ןב ."םייח רוקמ,, רפס רבחמה לעב

 רדס,, לעב ל"צו לאיחי 'ר ןואגהל דכנו ןינ ויבא דצמ אוהש ץיוועזעבורב

 י''שר הלוגה רואמ וניברל דכנו ןינ ,ל''צז ל"שרהמ לודגה ןואגה דכנ "תורודה

 Tax היהש ל"צז בקעי ןימינב 'ר ןואגה לש ותב ןב אוה ומא דצמו ,ל"ז

 ם''רהמ לודגה ןואגה ידכנ "לואש תעבג,, לעב ןואגה לש ויחא ץשידארהב

 .""ל'יצז ןילבולמ

 Tiny 94 רפסל .השראוב ספדוהו ק"פל צ"רת naw ,בוקרטיפב רדוס רפסה)

 .(י"'שרזבתכ - םינבר ירפסכ ,בתכה ,םיקלח ינשב

 ירפס תא ,םידבכנ םיארוק ,םכינפל עיצמ יננה,, :"םיארוקה לא רבד,, ךותמ

 'ץיבולגס השמ לאיחי :יריע םשו יתחפשמ ow ,ימש ת"ר) "םימס תרטק,,

 | ''(אוואלמ
 ל"צז ח"ררה ר"ומ א"אל ןב ,ץיוואלאגאס השמ לאיחי ינממ,, :םותח

 קידצ רכז ,םייח בר ברה ,ונבר ,ונרומ ,וניבא ,וננודאל ןב) ."אוואלמ ק"פוח

 .(הבאלמ תליהק הפ הנוח ,הכרבל

 ,קושיקול רברפב הארוה:הרומ היה ויבא .הנליוב (1863) ג''כרת תנשב דלונ

 הליב ותורענ תא ."םייח ,Vpn םשב תובושתו תולאשל קהבומ םכחידימלת

 ותוריעצב רבכ .ברה תיב די לעש (זיולק) שרדמה maa דמלו ויבא:תיבב

 דומילב וכרד .'קושיקולמ יוליעה,, ול וארקו קימעמו דימתמ רוחבכ םסרפתה

 תואיקבב .ןילופב תובישיב ליגר היהש ,לופליפ אלו תואיקב התיה דומלתה

 ויה שרדמה-תיבב .תומילש תותכיסמ הפ לעב ועדויב םיאישל עיגה דומלתב

 | .םיגלפומ םימכח ידימלת ויה םהיניבו םירוחב דוע םידמול

 םינודיחה ומכ ,תואיקבב יממ רתוי חילצי ימ תורחתה התיה םירוחבה ןיב

 .ונימיב ך"נתב

 ?םישוע ויה המ

 הבורקה הלמה תא שחינש ימו ארמגב םייוסמ םוקמב הכיסב םירקוד ויה

 Tan היה "קושיקולמ יוליע,,ה .תורחתב הכוז היה ,הכיסה רירח לא רתויב

 .הכוזה
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 דימת דמול היה ןכל .םייניעה םג אלא ,רכוז חומה קר אל :רמוא היה אוה

 ללגב הזו ,''ס''ש רענליוו,, הנליומ "םר םיחאהו הנמלאה,, תספדהב ארמגב

 .הדיחאה הרוצה

 ךלפ ,ןיקטופוס הריעב ברל הנמתנ ,24 ןב ותויהב ,(1887) ז"מרת תנשב

 .תונורכז ונל וראשנ אל ןיקטופוסב שדוקב ותוריש תפוקתמ .יקלבוס

 ידיסח ןיב תקולחמ הצרפ ,הבאלמב ברה תומ ירחא ,(1893) ג"נרת תנשב

 .רטפנה ברה םוקמ אלממ תויהל דיתעה לש ותודמעומ לע רדנסכלא ידיסחו רוג

 א"ז ,"היהי אל ךל םגו יל םג,, תניחבב וטילחה ,הוושה קמעל ian אלשכ

 .יברל לגרל הלוע וניאש ,''יאטיל,, בר תונמל

 שדוקב תריש הב ,הבאלמב ברל דחאיהפ רחבנ ץיבולגס השמ לאיחי ברה

 .הנש 9

 ,ןילבול וטיגל ןושארה whan תעב ,היינשה םלוע-תמחלמב ,1941 תנשב

 -תיבב הרובקל אבוהו תמ םש .הריעצה ותבו תינברה ותשא םע םשל רבעוה

 .ןילבולב ןימלעה

 .וילע הבצינ אל הבצמו עודי אל רבקה םוקמ

 28-27 'ע ,"םיצע ןברוקל,, שורד ךותמ עטק

 טסקטה :)1930-29 ךרעב) םהה םימיב בר ליבשב תוירוקמ יד תובשחמ

 :לוניש לכ אלל ,הלמב הלמ ,רוקמל ןוכנ ןלהל

 תומואה לכ ןיבו ,תונידמה לכב ונא םיאור הנהו ,רמאנ תאז לכ תא ןיבהלו,

 לא רתוי םיבורק םינורחאה ולא רשא ,"םיינלאמש ,,ו "םיינמי,, תוגלפמ םנשי

 םהידגנתממ ,םעבש םיאכודמהו םיינעה לרוג םע ןיינעתהל רשויהו דסחה תדמ

 ולאכ תונידמ םנשיו ,ןיוש ןיפנא לכ ואל יכ וילאמ ןבומ רבדה ,''םיינמיה,,

 "םיינמי,ה לש אתוסמ יבל והיינאמ ליבוהל וושי אל ,םהבש ''םילאמש,,הש

 םלועלו ,רתוי דוע םיעורג םיינמי,,ה ,ולאה תונידמב לבא ,תרחא הנידמבש

 ."ןימי,,מ הלועמ םהלש "לאמש ,

 הכ אלה ,לאמשה ja חבושמ ןימיהש ,לארשי ינב םע לצא רבדה ןכ אל,

 .'וכּו 'וכו "ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל ('יפק) תלהק ירבד

 .םינפ - 'ןיפנא ,,

 .הז אוהכ .א.ז "ץחרמל הסיבכה תא ליבוהל,, - אתוסמ יבל והיינאמ

  - 45 Tiny'גכ (1918)

and wi,,ןילופ תוכלמ תושדחתה '' 

 !יתובר ,,
 תושדחתה גח תא גוחל ונינקזו ונירענב תסנכהיתיבב הפ םויה ונפסאתנ

 תדבעושמ םינשב תובר הז התויה ירחא ,הינלופ ץרא ונתנידמ לש הכולמה

 אינלופ תכלממ לש ירוענ דסח םויה דע םירכוז וננהו .םירז ידיב ,תענכנו

 ינע ימיבש פ"עאו .הכלממלו יוגל התויה תעמ ,הצרא יבשות םידוהיה םע

 איצמהל ,םיחרוא תסנכה לש הוצמה הנימ אלזא ,םירז טבש תחת ,ידורמו
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 ןודבאו ברח יטילפ םידוהיל די טושפל זאמ הכרדכ ,דדונל החונמ םוקמ

 ,ונצמאת ונתוקת - תובורקה תוצראב םיצירע םייוג ידיילע םיפדרנו םיכומה

WRונל םג בטי ,ינלופה םעל 'ד התע ביטיה רשא אוהה בוטה המ ". 

 לבבש ףא ,םכותב םינכוש ונא רשא ינלופה םעהל ,יתובר ןכ ומב,, :רמוגו

 טשפתלו לוחיש ,תובגשנ תולעמו תובוט תודימל םוקמ היה אל ,םתודבע ימי ךשמ

 ,תולעמה םורב דומעל ירפ ושעיו וחרפי םשמש החרזשכ וישכע לבא ,םברקב

 יולג זירכהל ,םהבש םינקותמה ונל ורוהש םיבוט ךרדב ךלילו חילצהלו ליכשהל

 ,םידוהיה שפנ תעדל וחכווי זאו ,הנידמה יבשות לכל תויוכז יווש םלועה לכל

 םייטילופ םיניינעה לכב הנידמה בצמ תחרפה תבוטל םתא INN םכש ודבעיש
 ףרטצהל ,ליכשמל הלעמל ולעתי םמצעב םה םגש תאז דועו .םיילכלכ ומכ

 ."םלועה לכב תראפתלו דובכל תויהל ,תובוט תודימו תולעמה לכב קקזהלו

 .ה"כ 49-48 דומע
 "חישמה תומי לש רונכ שורד,

 תומואה רושיא לש הרושבה לגרל ,אוואלמ הפד תסנכה:תיבב יתשרדש המ ,

 ,אמער ןאסב םהירש תפיסאב ,לארשי םעל טלקמ-תיבל השודקה ונצרא תא

 .(1921) ."א'פרת תנשב

 ילודג רשא ,הבוט הרושב ונילא האב יכ .הזה םויה אוה תוחמש םוי יתובר,,

 ומיבסה אמער-ןאסב םתפסאבו ,וניתובא ץרא לע ונתויוכז תא וריכה תולשממה

 .הילגנא תלשממ תוסח תחת לארשי ינב םע רובע חוטב ןכשמ םוקמ םש ןנוכל

 ואלמתנ אלו ,הנש םיפלא הז וניוק רשא ונתוקת לכ דוע ואלמתנ אל יכ םגה

 אוה ט''ויו החמש םוי ז''כב ,'ד םשב םיאיבנה ונל וחיטבהש תוחטבה לכ דוע
 ."ונל הזה םויה

 םיפסונ םינויצ

 .תירחש תליפת ינפל דמל םייתעשכ .רקוביתונפל 5יב ליחתה ותדובע תא

 ארק לבא ,ןילוח תוחיש בהא אל .רוביצ יניינעב וא דומילב קוסע היה דימח

 = .םלועה תויווהב איקב היהו םירפס
 .וז ותדימ לע הרהמידע ודמע ,ותא עגמב ואבש הלא לכו ,תפומל היה ורשוי

 םע ויעגמב םייחרכה םירקמ ינשל טרפ ,רקשל ועבטמ היה לוכי אל םגו עדי אל

 שיגרהו וימי לכ רעטצה הלא לעו .תאז השרד ללכה תבוטש םייסורה תונוטלשה «

 .ונופצמ לע ץבור דבכ לטנ וליאכ

 ."יחרזמה,, תא דהא לבא ,הגלפמ ףאל ךייתשה אל

 וילא תונפל ובריהו אלמ ןומאבו דובכב וילא וסחייתה םייסורה תונוטלשה

 ולדתשהו והוצירעה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב םינמרגה .םיניינעה לכב

 ילוא .דבלב תימשר הרוצב וילא וסחייתה םינלופה .ויתושקב לכ רחא אלמל

 .תינלופה הפשב ותטילשייא ךכל המרג

 ינפלו ;הקסהייצעו םחפ תיינקל תיבגמ ףרוחב :תויבגמ ךרע הנשב םיימעפ

an.תא ףסא ,הרזע לכ אלל ,וידייומב .גחהייכרצ ראשו תוצמל תיבגמ חספה  

 .ריעה יינעל םקליחו םיפסכה
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 םיובנסינ ןסינ ברה

 ד''יה יאטיק ןהכה בייל הדוהי 'ר ןואגה ברה
 (טי/בק םיליהת) PMN“ רודל NXT בתכת,,

 הבאלמ יאצוי ידילע רואליתאצל דמועה ,הבאלמ ידוהיל ןורכזהרפס

 תא םיאלממ תושגר ינש .הלודג היווח יליבשב אוה ,תירבה-תוצראבו לארשיב

 ,םילוגד םישיאבו תוערואמב ריעה לש רישעה רבעה ןמ םימיענ תונורכז :יבל

 ןוגיו הגות יתוא םיפפוא הז םעו .הבר התיה ריעב םתעפשהו תישיא םיתרכהש

 ,הלאה םירקיה םידוהיה לכ לש יגארטהו רמה םפוס תא ירכוז תעב םיקומע
 לש לוסיחהו הדמשהה תכסמב םידירחמהו םיעזעזמה םיטרפב ירכזיהב דוחייבו

 .ד"יה הבאלמ ,לארשיב םאו ריע ידוהי

 אריקיו אבר ארבג יאה לע ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא לכ ךותמו

 דכנ ד'יה יאטיק Tron בייל הדוהי 'ר ןואגה ברה ,ישפנכ ילע Wann ידימלת

 .קסנערשמ םסרופמה ןיידה

 יתפאש ףסוייתיב ''תבישי,, תא דסייל ,הבאלמל ג''פרת תנשב ףרוחב יאובב

 לש ינחורה ןיינבל קזח דוסי וויהש ,ןורשכה"ילעבו םינייוצמה תא ברקל דחוימב

 יאטיק בייל הדוהי םג היה םירחבומהו םינושארה םידימלתה pa .''הבישי ,,ה

 "הבישי ,ה ירדס תגהנה oy .אלפנ ןורשכ לעבו Sow ףירח היה אוה .ריעצה

 אשנ ולמעו םידומילל ושפנ טהל לכב רסמתה ,''תובישי,,ב תלבוקמה תנוכתמב

 תולעמו תודימב ןייוצמ היה הז םעו הרותה תולעמב הלעתנו הלע אוה .ירפ

 המ-ןמז רחאל .תוירבה לע בוהאו תוכילהיםיענ ,םימשיתארי לעבו תוימורת

 ףסויתיב תיזכרמה '"הבישי,,ל ךכירחאו השראוב הלודגה "הבישי,ל חלשנ

 ,םיקסופו ס''שב וסרכ אלימ ,ותדיקש לע הדיקש ףיסוה דוע םש .קוטסילאיבב

 .תינחורה ותומד תא םילשהו

 סנכנ םיגחה ימיל התיבה אבשכ תחא םעפ .תינייפוא הדבוע ינרוכז

 .ימויה ףדה תא םידמול לש הצובק העש התוא הדמל ow ,ברעב רוגד חה''יבל

 הדוהי 'ר .השק היגוסב זא דמע אוהו ןייטשרלו םוחנ השמ 'ר היה רועישה דיגמ

 .ןיינעב ולש ותעד תא הוויחו םידמולה ןיב רעה חוכיוול בישקהו סנכנ בייל

 ,ךכ לכ ונממ לעפתה םוחנ השמ 'ר .תמאה לא דואמ םיעלוקו םירורב ויה וירבד

 הדבועש ןבומ .רועישה תא דיגהל ךישמיו ימוקמב רמ אנ ?aw :רמאו םקש דע

 לשב דואמ והודביכו והוכירעה םלוכו ריעה ישנא ןיב רהמ-שיח המסרפתנ וז

 ראופמ ילכל התכז הבאלמ ריעהש ,הלודגה היכזב וראפתהו תגלפומה ותונדמל

 .הכותב ןוכשיש ,הזכ

 ירואמו ילודג םע דחי וביאב ודועב תוראופהיבר ןליאה תרכנו זראה עדגנ

 .םעה

 .ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 .ה.ב.צ.נ.ת
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 בוקרוט סנוי

 גרבנלרג - במולוג אלא

 (שידייב) ''גרבנירג-במולוג אלא" רפסה ךותמ)

 .1970 ,לארשיב הבאלמ יאצוי ןוגרא תאצוהב

 תחא לש הרכז לארשי תנידמב הלעוה השראו וטיגב דרמה רחא םינש 5

 וטיג לש תישארה הינמחרה תוחאה - רתויב תוזעונה ,תוידוהיה תורוביגה

 .גרבנירג-במולוג אלא - השראו

 הלש םישודקה-תומל דע התליג ,תח אלל התיה היושעש ,תאז הריעצ השא

 תובושח תומישמ עוציבב לובג אלל חורז-ץמואו שפנ-תוריסמ )1943 רבמבונב 5(

 םידוהי לש תובר תואמ תלצהב - רקיעבו ,תרתחמה תעונת תוחילשב רתויב

 .םידלי - בורל ,השראו וטיגב

 םינש 25 ,חבשל-ןויצ גרבנירג:במולוג אלאל קנעוה הלא הרובג-ישעמ תוכזב

 םלועה תמחלמב ולפנ רשא ,ונלש םישודקה ןואיטנאפב ןוניי המשו התומ רחא

 .םיצאנה םע שאונה םקבאמב ,הינשה

 הרובגה תאלעהל רכינ םוקמ שדקומ wow תפעוסמה ןברוחהיתורפסב

 .םינושה הייוליגל ,ירלטיהה שוביכה תונשב תידוהיה

 ,הרובגהיישעמ לעו םיברה הלוגסה"ידיחי לע םיטרפ םירסמנ ראשה ןיב

 םירכזומ .ינמרגה שבוכה םע קבאמב ,1945-1939 המחלמה תונשב וללה וליגש

owןהו תנייוזמה ןה ,תודגנתהה תעונתב לקשימיבר דיקפת ואלימ רשא םישנא  

 .תיחרזאה

 השאה האלימש דחוימה דיקפתה תטלבהל שדקוהש םוקמה ידמ טעומ ךא

 .ישונאהו ימואלה דובכה לע ,םייחה לע הזה ילרוגה קבאמב הידוהיה

apaוניטטצה רשא ,תוידוהיה תורוביגה תויומד לש הלודגה הילמפה  

 - השראו וטיג לש תישארה תוחאה ונימב דיחי םוקמ הספת ,םיצאנה םע קבאמב

 תודלותב ריהזמ ףד המשר וז האלפומ השא .תחכשנ יתלבה גרבנירגיבמולוג אלא

 .תידוהיה ירמה תעונת

 תנשב הדלונ הבש ,הבאלמ ריעה ןמ היה גרבנירגיבמולוג אלא לש האצומ

 .ער אל היה ילכלכה םבצמו יתוברת תיב היה הירוה:תיב .4

 םידוהי םידליל יתכלממ יממע רפס-תיב להנמכ שמיש ,במולוג השמ ,היבא

 -ארה םלועהיתמחלמ ימיב ,ךכ רחאו ,יראצה ןוטלשה ימיב - הליחת :הבאלמב

 להינ - תיאמצעה ןילופ לש המוק רחאל וליאו ;ינמרגה שוביכה ימיב ,הנוש

 רפסייתב ינש לש םלהנמכ שמיש ןורחאה וייח קרפב .ינלופ יתכלממ רפס-תיב

 .הבאלמב םידוהי םידליל םייממע
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 -תיבב תוידוהי תורענל תדל הרומכ םג במולוג השמ שמיש םיבר םימי

 .הבאלמב הקסבוזורמ .א לש רפסה

 התיה - דואמ תיטנגילטניאו תיחקיפ השא - במולוג לחר ,אלא לש המא

 התוליעפל תודוה .ריעב תירוביצהו תיתוברתה תוליעפה םוחתב העודי תינקסע
 םע התנמנ ראשה ןיב .ריעב העודי תוישיא התיה איה תאזה הפינעה תירוביצה

 ."טואקס" םיפוצה-ןוגריא לש תינורטפהידעו

 תיב אוה התיבש ,במולוג תחפשמ יפלכ םינעוט ויה םימייוסמ םיגוחב

 תולוטנ ויה ולא תונעט ךא .םהידלי תא םג םירוהה םיכנחמ וז חורב יכו ללובתמ

 - םידליה וכנוח ,תינלופה הפשה התיה תיבב רובידהיתפשש יפילעיףא .דוסי

 תימואל תידוהי חור הב הררשש הריוואב ולדגו - םידלי השימח ויה במולוג גוזל

 .ידוהי םזילאידיא לש חור

 םיבמולוגה תיב ךפהנ ,תיתלשממ הרשימ ספת במולוג השמש הדבועה ףרח

 .תונויצל הקיזה וב השגרוה בטיה רשא ,שממ ''ידוהי ןודעומ"ל

 אלה איה השעמלש ,במולוג לחר תרמל תודוה רקיעב היה הז יכ ,ןוכנ תמא

 .תיבה תוכילה לע המתוח תא העיבטהש

 ועגפנ ,הבאלמב ינלופה רפסהיתיבב ודמל רשא ,םידוהיה םידליה רשאכ

 הדמעש הגצה תארקל תונכהה תעב םהיפלכ ועמשוהש םיימשיטנא םיזמרמ

 איה תאז התיה) במולוג לחר ,אלא לש המא הטילחה ,רפסהיתיבב ךרעיהל

 ןכאו .יאמצע ידוהי ינורטאית an םיקהל ,(התוא המייבו הגצהה תא הניכהש

 .םיבמולוגה לש םתיבב הגצהל תורזחה ושענ ךליאו זאמ

 אחרוא בגא .שידייב הקחישש ןורטאית-תקהל במולוג לחר הלהינ הז דבלמ

 .שידיי ?pw לש הרהוט לע דואמ הדיפקה איה הלש הקהלב יכ ,ןייצל שי

 תצורמב .התואנ הלכשהלו ינדפק ךוניחל וכז במולוג תחפשמ ידלי לכ

 רשא ולשמ ךרדב ול ךלהו םייחב תיאמצע הדמעל םהמ דחא לכ עיגה םימיה

 .אוה ויתוחוכב ומצעל הוותיה
 רפסהיתיב תא םייסש רחאל ,(ןתנוי) pay ,םיבמולוגה לש רוכבה ןבה

 -תיב תא םייסשמ .הקינכטילופל םש לבקתנו השראוול אצי ,הבאלמב ןוכיתה

 ותויהב דוע .השראווב הכאלמל ידוהיה רפסהיתיבב הרומ השענ ,הובגה רפסה

 .ריעצה רמושה לש - ךכירחאו ,"טואקס" רעונה-ןוגריא ישארמ היה הבאלמב
 .ריעצה רמושה תורדתסה ישאר ןיב היה השראווב םג

 התליג דואמ הריעצ התויהב דוע .אלא התיה ,ליגה יפל ,םידליב הינשה
 היחא תעפשהב הארנכ .תויתרבח:תוירוביצה תויעבה לכב הבר תוניינעתה

 הליעפ התיה ww ,ריעצה רמושה לא ךכירחאו "טואקס"ל הפרטצה ,רוכבה

 .דואמ
 ןוכיתה רפסה-תיב תא ומייס רחאל רשא | ,(לאומש) קמאס אב אלא ירחא

 ,ןוברוסה לש האופרל הטלוקאפה תא םש םייס ,תפרצל עסנ ,הבאלמב ידוהיה

 .השראוול הכומס הרייעב אפורכ דבעו ןילופל רזח

 זאו הבאלמב היסאנמיגה תא איה ףא המייס - רותב תיעיברה - היתב

 תונמאל הימדאקאה תא המייס ןכמ רחאל .השראו תטיסרבינואב דומלל האציל
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 .המחלמה רחאל ץראב םג הזב הכישמהו ,השראווב רויצל הרומ התשענו

 רפסהיתיב תא םייסש רחאל - (לאונמע) קיינומ - החפשמב ריעצה

 SIN ךכירחא ,תיאשראווה הטיסרבינואב אוה ףא דמל ,הבאלמב ידוהיה ןוכיתה

 .ימוקמה ידוהיה ןוכיתה רפסה-תיבב הרומ השענ םשו ,הבאלמל

 םיליגר יתלב תונורשכ אלא התליג הבאלמב רפסה-תיבב הידומיל תעב דוע
 תעפשבו התמכוחב ,הלש תטלובה היצנגילטניאב הנייטצה איה .הידומילב

 .ראותי אלש תואצמתהירשוכו השיגר ןזוא ,הדח Py תלעב התיה .היתונויער

 תועימשמ ויה תחא אל ,יוארכ הכירעהל ועדי דימת אל םידומילל היתורבח
 any ,התיה ךכל הביסה .תוילילש תורעה םיתעל - הנובשח לע תונוש תורעה
 תאשנתמ וליאכ אלאש תורובס ויה ןה .הניבהל וליכשה אל טושפ אלא לש הית
 התליג רשא היתוינכותו היתועד תא .ןומא-יאב הירבדל וסחייתה ןכ לעו ןהילע
 .אווש-תויזהכ ןה ואר ,ןהינפל

 המייס may דחיש ,םידומילה לספסל אלא לש התרבח ,ץישפיל ה'זדול

 התיה אלא םע דחיו הבאלמב הקסבוזורמ .א לש תינלופה היסאנמיגה תא

 םע דחי במולוג תיבב הרקיב תחא םעפ יכ יל הרפיס ,ריעצה רמושהבו "טואקס"ב

 .תיבב התיה אל אלא העש התוא . הקצנוק הרובו גרבנירג הקנא - תורבח יתש

 ולקתנ וב ןפדפדב% אלא לש הנמוי תא םייתניב וחתפ ,האובל הנתמה ידכ ךות

 םיקחשב ףחרל ןחוכב ןיא .ינניבהל תולוכי ןניא יתורבח" :האבה הרעהב

 ."ןהינק םש תונבלו

 ולכי אלש קוחצב תורענה וצרפ ,ןהילע אלא לש הכרעהה תא ןארוקב

 .עגריהל ויה תולגוסמש דע הפלח הכורא העש .ורצועל

 .בחרה היתובשחמ"ןפואב ןהמ תלדבנ םנמא אלאש ,תעדל וחכונ ןמז רובעכ

 תא .תושממ אלא וז ןיא הלצא ,אווש-תויזהכ ואר םירחאש המש ,החיכוה אלא

 תינכות יפילע ןמישגהלו תוישממ תודבועל ךופהל איה העדי ירשפא יתלבה

 .רופיסה ךשמהב וב חכווינ דועש רבד - תונדפקב הכורע

 הרידהש pan - םדאינב שודגו אלמ דימת היה םיבמולוגה לש םתיב

 ןכ לעו ,לוכה לע הביבח התיה אלא לש המא .ריעה זכרממ ידמל הקוחר התיה

 ןיינע-יבר םיחוכיו וכרענ םעפל םעפמ .במולוג תחפשמ תיבב רקבל םיבר ובהא

 תוימוימויה תויושחרתהה לע תוחישל הרוצע המישנב הבישקמ התיה אלאו

 םלועב ןהו ןילופב ןה ךלוהו רימחמה ילכלכהו יתרבחה בצמה לע ,הנידמב

 התשענש תיצולחה הדובעלו לארשייץראל ועגנש תויעבה לע - דוחייבו ,בחרה

 .םש

 .היתועד תא העיבמו ולא ןוגכ תוחישב תפתתשמ אלא התיה ריעצ ליגב דוע

 םירגובמה תא שממ המיהדה םימוחת ינימ לכב בצמה תא היתוכרעהבש קוידב

 .תוחיש ןתואב ופתתשהש

 - ולאה תווקתה ןכאו .תולודג תווקת אלאב ולת םיברש ,אופיא המית ןיא

 .והותב ולע אל - ןמזה תצורמב חכוהש יפכ

 ,ריעצה רמושהב - ךכירחאו "טואקס"ב דואמ הליעפ אלא התיה ,רומאכ

 תומיב ךרענש דחא לויט לע ףא החספ אל איה .םהה םימיב הבאלמב דסונש
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 ומייקתנ םש .הבאלממ םירטמוליק השולש קחרמב - לודגה רעיה לא ץיקה

 ,תויפוצ יקחשימו םינוש טרופס-יליגרת

 ,אלא םג זבומכ קלח הלטנ וב רשאו 1919 תנשב ךרענש ,הזכ דחא לויט לע

 :קנסו'צ הרש - הקסבוזורמ לש רפסה-תיב לש רבעשל הדימלת תרסומ

 הפקוה איה ,רעיל ךומס העיגה רבכ תוידוהיה תופוצה תצובק רשאכ |

 לכו ,(רלאה לארנגה לש ואבצמ) םישומח םינלופ םילייח לש הנחמ ידיילע

 ךשמב רצעמב וקזחוה ןה .ידוהי אבצ ןוגריא תמשאב רצעמל החקלנ הצובקה
 .םימת הליל

 ןהירוה תעידיל העיגה תוידוהיה תודליה לש ןרצעמ לע העידיה רשאכ
 תונוטלשה לא תוינפ וליחתה .הלהב תידוהיה היסולכואה הזחאנ ,הבאלמב

 תונבהש רחאל ,"ידוהיה אבצה" תא ררחשל וחילצה ףוס ףוסש דע םיינלופה

 .רעיל ךרדב םתארקל ואצי םהיתוחפשמהינבו םידליה ירוה .אלכב הלילה תא וליב

 םתושארב ,הבאלמ ידוהי ברקב הבאלמל םיינושאר םיסרוק ונגרוא רשאכ

 ןיב ,הנמזוה ,םירחאו ץישפיל קדוד ,יקסבאשראו םינוב ,רקרמ השמ לש

 .תינלופה ןושלב בותכו אורק סורקה ידימלת תא דמלל במולוג אלא ,ראשה

 .שדחה הדיקפתב האג המצע השחו רפסהיתיבב הדימלת זא התיה ןיידע אלא

 התחפשמ ."הרומ" תנוהכב שמשל הריעצה אלאל הל ןתינ בר ןמז אל םלואו
 .םירוהה ץחלל ענכיהל זא התיה הסונא הנובאד הברמלו ךכל הדגנתה

 םתוגהנתהו םהישעמ יכ םייואר ויה רשא םיברש ,אוה קפס לכמ הלענ ךא

 בוטה הרקמבו ,םתוינומלאב וראשנ - רשפאה לככ בר םוסריפל וכזי תיתפומה

 .דבלב םצמוצמ גוחב קר םהישעמ ועדונ רתויב

 ,תויוכזתריתע Ww ,תוידוהיה םישנה תחא DY עריא הזה רבדכ ןכאו

 ,גרבנירג:במולוג אלא - ןילופב תידוהיה יחרזאה ירמה תעונת לש ךוותהיידומעמ

 םיכלוה םה דימת אל ומוסריפו םדא לש ותלודג יכ ,החכוה ונל שי בוש

 .דבב דב

 תא תרשל הפיאשהו הרזעל תונוכנה שגרל ,התיחש הברקהה ייחל תודוה

 במולוג אלא התיה - התודלי רחשמ דוע הלצא וחתפתהש תונוכת - הרבחה

 וטיגו הבאלמ התדלוהיריעל ץוחמ ,בחרה םלועבש יפילעיףא ,הלודג תוישיאל

 .העודי יתלב טעמכ התיה ,השראו

 "במולוג אלא לש הריע-ןב DY קרויזוינב יתשגפנ המחלמה ירחא רשאכ

 אלא לש הרובגהיישעמ לע ול יתרפיסו ,ושוטאפוא ףסוי לודגה רופיסהיןמא

 היגשיהו הישעמ לע ,הילע בותכל וטעימ הכש לע המהדת עיבה אוה ,במולוג

 בזעש תעב ךא ,אלא לש הירוה תא בטיה ריכה יכ ,יל רמא אוה .םיאלפומה

 .םלוע רוא וז הרוביג התאר אל ןיידע הבאלמ תא אוה

 םיטרפ אלא לע ול רפסל ושוטאפוא ינממ שקיב ,תורידתה וניתושיגפ תעב

 ,במולוג אלא לע לודג רופיס בותכל - רמא ךכ - אוה חרכומ .רשפאה לככ םיבר

 .הרידנו האלפומ תומד התוא לע
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 ד"וע ,ץכ החמש

 הנומאב רוביצ יכרצב םיקסועה

 ,רחוס היה אוה .ץכ סטאמ ול םיארוק ויהש ,יבא אבא םש לע יתארקנ

 ,ןוכנ רתוי .תואובת לש ןאוצי היה המחלמה ץורפ ינפל תונורחאה םינשה 15'בו

 ,רבתסמ .ישפוח למנ זא התיהש ,גיצנאד ךרד הינמרג םע רחסמייקסע להינ אוה

 היה .םיערזו תואובת רחסב םג קסע אוה .ריעבש םידימאה ןיבמ היה יבאש

 הבאלמב .קושב הרוחסה תא הנוק היה .תבכר:תונורקב םיערזו תואובת אציימ

 םימסאמ ויהו הביבסה ירכיא םיאב ויה זא .ישישו ישילש ימיב קושה ימי וכרענ

 םיערזהו האובתה תא הנוק היה אבא .התוא םירכומו םינסחמב םתאובת תא

 ינפל TY תומדקמ ond םלשמ היה .הביבסבש םינלופה תוזוחאהיילעבמ רשי םג

 םיקוקז דימת ויה תוזוחאה ילעב .ןכמררחאל ןתונקל ידכ ,תואובתה תלשבה

 -ילעב םא עדוי יניא .הכרעהו םיחטשה יפל םתרצות תא םירכומ ויה ךכו ףסכל

 תורחתה התיהש ןוויכ ,רתוי ךומנ ריחמב םתרצות תא םירכומ ויה תוזוחאה

 ידמל ץופנ היה תואובתהררחס .ריעב דיחי תואובתירחוס היה אל אבאו ,הלודג

 םירחוסהו תוזוחאה ילעב וא םירכיאה ןיב .לובגל םיבורק ונייהש םושמ םג

 יריחמ .קושל אב אבא היה ,רקובב עבש העשב ,ישילש םויב .םיכוותמ םג ויה

 ךוויתה:ימד תא קש לכמ לבקמ היה ךוותמהו ,םיעודי ויה רבכ הז םויל האובתה

 .ולש

 .ץיבינרקס ידיסחמ ךכ-רחאו רדנסכלא ידיסחמ היה יבא .יתד תיב היה ונתיב

 היה ,ריעב היסנמיגה הדסונשכ ךכירחא לבא ,החפשמ התואמ ויה םינברה ינש

 -יעבוכ םישובח רדנסכלא ידיסח לש "לביטש ,,ל םיאב ונייהשכ .הידסייממ יבא

 "םיצקש,,ל :םירמוא ויהו ,"תופקה,,ל תשגל הרות:תחמשב ונל ונתנ אל ,היחצמ

 ."יחרזמה ,, wax לש תסנכ-תיב םג היה ריעב !זיולקב לגר-תסירד ןתינ אל הלאה

 "יחרזמה,, לש םיטלובה םינקסעה ןיב ןמזה ךשמהב השענו םהילא ףרטצה אבא

 לש תסנכה-תיב ."ךעלביטש,, דועו ,שדחו ןשי ,םישרדמייתב oa ויה .ריעב

 ."יבר,,ל ותא עוסנל קיפסה דוע ינקז-יבא .הלרפ לש ותיבב היה "יחרזמה,,

 ינפל .תותיכ הנומש יתמייס ינא .'א התיכל ונסנכנ היסנמיגה דוסיי םע

 םידמול ונייה .המודמכ ,רשיפ לש "ןקותמ,, רדחב ונדמל ,היסנמיגל ונסנכנש

 ,תירבע ,לוח:ידומיל :תועוצקמה לכ ונדמל .ברעב 7 דע רקובב 8-מ הזה "רדח,,ב

 .היסנמיגה לש 'א התיכל יתסנכנ ,ןקותמה ''רדח,,ה תא יתרמגשכו .'וכו ך"נת

 19-20יה תונשב .ינרדומ-יתד תיבל היהו הגרדהב חתפתה ונלש תיבה :תחאב

 .וילע העיפשה הביבסהש רעשמ ינאו ויקסע תא להינ םש ,גיצנאדב אבא השע
 -כ םג יתדמל היסנמיגב םידומילה דבלמ .תושדח תוחורל ונתיב חתפנ ובושב

 ."יבר רנילבול,,בכ םג עודיה "יבר רעוויזישזט,,ה לצא דומלת םויב תועש 4
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 התיכה תא יתמייסשכ .תובאיקרפ דומלל יברה לא םיאב ונייה תותבשב

 יתבשחנו דומלתב תצק יוצמ יתייה ,היסנמיגה לש תיעיברה וא תישילשה

 ךא ,תונברל תוכימס לבקל ידכ ,דומלל ךישמהל ילעש טילחה אבא ."יוליע,,ל

 י ,היסנמיגב הינשל הנושאר התיכ PA ,ץיקה-תושפוח nya .עייתסנ אל רבדה

 ."ריעצה רמושה ,, תעונתל הרובחה לכ הפרטצה

 -ה תנשב היה הז .ריעב הדיחיה רעונ:תעונת זא התיה "ריעצה רמושה,,
 אוה DA ריעצה ונבו אפור אוה) במולוג היה השארש ,הצובקל יתכייתשה .0

 הבאלממ םירטמוליק 4-5פ-כ ודמע םיקיבשלובהשכ .(הדנקב וישכע ,אפור

 התוא ונקסע .במולוג תיבב ונייה ,הילא ברקתהלו ריעה תא ץיצפהל וליחתהו

 תעשב .עושעש טשל תודובעה תא ונישע .סבגמ םיטילבת תיישעב העש

 ידמל קוחר היה הז .ונלש ''ןקה,, רבעל דועצל ונלחתהו רצחל ונחרב הצצפהה

 יתופרטצהל תודגנתה םוש התיה אל תיבב .הקסבשרוו בוחרב יל המדנ ,תיבהמ

 IX .היסנמיגה לש תישימח התיכ דע וז העונתב רבח יתייה .''ריעצה רמושה ,,ל

 ."ריעצה ץולחה,, תא ונדסי רעוניינב המכ םע ינאו ,''ריעצה רמושה,, תא יתבזע

 תירוביצה תחלקב

 רמושה,, הב הפוקת םג התיה .יתביזעל םרג המ קוידב רמול לכוא אל

 לע ותורמ ליטהש, יטסילאיצוסה יצראה ץוביקה לש העונתל ךפה "ריעצה

 הביס םג התיה יתביזעלש ןכתיי .1924 תנשב העונתה ןמ יתשרפ ינא .רעונה

 - דבועה רעונה,, תעונתל רושק ןאכ היה אוה ;ץראב WD זא היה יחא :תפסונ

 ףסונ .ילע עיפשהש ןבומכו םיבתכמ יל and אוהו ,"תיטסילאיצוסה תורחבה

 הל ויהו הלדג הבאלמב ''ץולחה,, תעונת איהה nya .תונותע לבקמ יתייה ךכל

 תא רומאכ ונומיקהו ונילע עיפשה הז לכ .הביבסב םיבר הרשכהייצוביק

 התיכב ,םירידסה ידומיל תא קיספהל וליפא זא יתבשחש ,"ריעצה ץולחה,,

 םישדוח המכל יתקספה תישישב ,םנמאו .הצרא היילעל ןנוכתהל ידכ ,תישימחה

 ,ץראב לארשי הווקמב םלתשהל יתבשח הליחת .גיצנאדל עוסנל יתרמאו

 יתרזח .םולכ אצי אל הז לכמ .גיצנאדב ןוינכטב דומלל ליחתהל הביטנרטלאכו

 ידומיליקוח תא יתרמג וב ,םויה תרחמל .היסנמיגה תא יתרמגו הבאלמל

 .הבאלמ תייריעל .ס.צ ןויציילעופ לש תוריחבה תא להנל ילע יתלביק ,היסנמיגב

 .1927 תנשב היה הז

 שארב דמע ימ רכוז יניא .תחא המישר ומיקה '"חרזמה,, םע םינויצה

 להנמ המישרה שארב דמע רתוי תורחואמ תוריחבב ,1927 תנשב המישרה

 תמישר שארב ."הדוגא"ה לש המישר DA התיה ךכירחא .ןייטשנרוב ,היסנמיגה

 .ונחנא ןכיירחאו 'דנוב,,ה היה ךכירחא .ירדנומ םגו ןמטיו דמע "הדוגאה,,

 .ויה יאדווב תומישר 4 לבא .רכוז ינא ןיא .המישר דוע התיה ילואו

 ןמאנ יאדנוב היה אל אוה .ץינלק הבוק דמע "דנוב'ה שארב

 .קרנק ריאמ דמע ונתמישר שארב .העצהה לביק אוהו וילא ונפ ךא ,רתויב

 היה ,יתרמאש יפכ .םיסיג ןכיםא םהינש .תויחא ויה םהיתושנ קרנקו ץינלק
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 היתולועפ תא אוה שדיח 1924 תנשב .הגלפמל ףרטצהל ילע עיפשהש ,יחא הז

 לח דוחיאה .ס.צ םע תדחואמ התיה אל דוע הגלפמה זא .ס.צ ןויצ ילעופ לש

 תא אוה דסי ,תחא הנשל הבאלמל ץראה Jn רזחשכ ,1924יב .1925 תנשב

 םינש ינפלמ דוע ןויציילעופ לש הלודג הגלפמ לש תרוסמ היה הבאלמב .דוחיאה

 'ידנוב,,ל .דחא ריצל וניכזו ,1927-ב תוריחבב תולוק 327 ונלביק ונחנא .תובר

 אל םהל םג .ונכרד תלחתהב ונייה ונחנאו םיקזח רתוי ויה םה .תולוק 554 ויה

 תייריעב םידוהי םיריצ 7 ויה דחיב םידוהי 5 דוע ויהו .דחא ריצמ רתוי היה

 דמעמ הקיזחה אל וז הנשב הייריעה .הייריעה תצעומ ירבח 24 ךותמ ,הבאלמ

 .ונחוכ תא ונלדגה ונא .תוריחבל בוש ונכלה .הרזופ איה .תחא הנשמ רתוי

 דיספה ונתמועל .תמדוקה הנשבמ רתוי wow ,רמולכ .רתוי תולוק האמכ ונלביק

 ךשמ אוה .הייריעב קרנק לש ותחלצהל תודוה אב הז רבד .שילש "דנוב,,ה

 .ונמוקמב היה אל הזה רבדכ - תוירצונ תומישר דעב ועיבצי םידוהיש .תולוק

 ונפתתשה ונחנאו ,םיטסילאיצוס ידיב הייריעב ןוטלשה היה םהה םימיב

 םידליל םידלי ןג ,לשמל ,הייריעה המיקה ךכמ האצותכ .ליעפ ןפואב ןוטלשב

 התיה הבאלמבש ןייצל םוקמה ןאכ .ריעב שודיח רדגב היה הזה רבדה .םידוהי

 הקזח התיה ,תינלופה תינמיה הגלפמה ,''היצדנא,,הש םושמ .הזע תוימשיטנא

 .דואמ

 הקירמאמ רזח אוה .יקסבורוט םשב דחא ריעב עיפוה 1920 תנש תישארב

 .תוימשיטנא תובותכ םע טלש ותונח חתפב הלתו תויאלקח תונוכמ לש Man חתפ

 הנגהה המק זא ."םיצקש,, לש תורובח ונתוא םיפקות ויה ,ןגב םילייטמ ונייהשכ

 םשב ידוהי ןאכ שי .וז הנגהב ופתתשהש ,םישנא ץראב םיאצמנ .תונפקותה דגנ

 דיקפ אוה .קטסרפנ אל התע ומשש ןכתיי .ףונ אביקע ד"וע לש ויבא ,קטסרפנ

 יאצומב .הבאלמב הנגהה ישנאמ INK היה סינוי רשא םג .ביבא:לת תייריעב

 םילפנתמ ויה םינוירבהו ינוריעה ןגב לייטל תאצל םיגהונ םידוהיה ויה תותבש

 ויה ;םידוהיה לע ןגהל םינכומ דימת ויה הנגהה ישנא .םידוהיה םילייטמה לע

 .חצר תוכמ םילפנתמה תא םיכמו תורדגה ידומע תא םירקוע

 ידוהיה רעונה ינבמ םיבר ,הבאלמל םיקיבשלובה 1920 תנשב וסנכנשכ

 רטשמה לש היצילימל ופרטצה םה ,היצילימ השרדנשמ .םהילא ופרטצה

 -יתב לע ורמש היצילימה ישנא .םזינומוקל הקיז ךותמ אקוודראל ,יקיבשלובה

 ריעב םיקיבשלובה והש לכה ךסב .'וכו ןוזמ תקולח לע ,תויונחה לע ,רהוסה

 הגלפמה לש םיגיהנמה ילודגמ דחא ךכירחא ?XY היצילימה ישנאמ .םייעובש

 השראוב לסוח אוה 30'ה תונשב .ךמצימ היה ומש ,תינלופה תיטסינומוקה

 לש היסורמ וצ יפל ,תינלופה תיטסינומוקה הגלפמב ךרענש רוהיטה תעב

 .ןילאטס

 תכרעמ תא זא יתלהינו 17-18 Ja לוכה ךסב יתייה 1927יבש יתרמא

 ויה אל םיבר ףסכימוכס .הרבסה WMD תאצוהב ונקסע הליחת .תוריחבה

 ידומיליקוח תא יתרמג .ףרגוטקהב ונלש רמוחה לכ תא ונאצוהו ונתושרב

 םיקלחמ ונייה הרבסהה-נולע תא .תוריחבה תכרעמל יונפ יתייהו ,היסנמיגב

 www םיללפתמל רמוחה תא םיקלחמו תסנכהייתב דיל םידמוע ונייה .םיתְבב
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 לכל רמוחה תא םיקרוז ונייהו ,ריעבש םיתבב םג םיזורכה תא ונקליח .םשמ

 רמוחה תקולח .וחרבו ,םהלש תא ושע םיקלחמה ךא ,תוקעצב וחתפש ויה .תיב

 תוריחב:רמוח םיסיפדמ םג ונייה .שרדמהייתב ביבס רקיעב התשענ תותבשב

 םילבקמ ונייה רמוחה תאצוהל ףסכ .ריעב םימייק ויהש ,סופדה-תב ינשב

 ירבח .ישוקב וסנרפתה םישנאהש ןוויכ ,לק עצבימ הז היה אל .םימרותמ
 ויה רבכמ אלש ,''ץולחה,, יאצוי ויה םלוכ ,ינוניבה דמעמהמ םבור ויה הגלפמה

 תורדתסההש ינפמ ,םירשקה תא וקתינ הרהמ דע לבא .''לביטש,,ה יאבמ

 םינגרואמ ויה הלא ,"טייהיירפ,, םשב רעונ תעונת םג ונל התיה .םהל המסק

 .םהידיבעמל םיאנת וגיצה ןוגריאבש םינולגעהו םילבסה .''הלבוה ילעופ ,ב

 ,יבא דגנ 'תודמעמ תמחלמ,, יתלהינ ינא !תואובת:ירחוס ?םהידיבעמ ויה ימ

 ומערתה םה .םיעגפנה ןמ ויה םירחוסה .יניצר דיבעמ תואובת:רחוסכ היהש

 -תובר ויה יאמב 1-ה תוכולהת .שארב דמועה ולש yan לע ועיבצהו יבא לע

 .תוכולהתה ןמ תובר תונומת יתושרב שי .םיפתתשמ

 1955 דע היה םגיצנו םינויצהו "יחרזמה,, לש שוגה היה םייק הרייעב

 ריעה שאר ,ריעה תלהנה ירבח העברא ויה .הייריעה תלהנהב דיחיה ידוהיה

 היה ריעב םידוהיה םיבשותה לש םקלח .דחא ידוהי םהמו הלהנהב 5-4 סולפ

 .םידוהי wows םהמ ,םיבשות ףלא 20-21'כ ויה .היסולכואה לכמ שילשכ

 ונחוכ תא ונלדגה ךכירחא .הייריעב דחא גיצנ קר 1927-28-ב ונל היה ,רומאכ

 ,"ןויציללעופ,, רבח היה אל אוה יכ םא ,אלרפ יבצ היה םהמ דחא .השולשל -

 .ונלש המישרב דמעומ היה אוהו ''ריעצה רמושה,, שיא אלא

 לבא ,םירחאה תשמח םע הלועפ ופתיש "דנוב,,ה גיצנו "ןויצ ילעופ,, גיצנ

 .דחא ריצ ולבקיש ידכ ,רחא והשיממ הכימת ולביק השימחה ולאש היה קיפסמ

 תלהנה .תויריעה תקוח וא תוריחבה קוח יפל לכה .תויסחי ויה תוריחבה

 שאר .תיללכ תיזכרמ הקוח התיה וז .תויסחי תוריחבב תרחבנ התיה הייריעה

 תולוק בור היה תמייוסמ הפוקתב םא לבא ,תולוק בורב ןבומכ רחבנ היה ריעה

 הגלפמה ןמ ריעהישאר דעב םיעיבצמ ונייה ונחנא ,ונלש תולוקה םע דחי

 .תיטסילאיצוסה
 רבח ,''קינוול,, ארקנש המ ידי-לע םיגצוימ ונייה הנידמבש תויריעה לכב

 הדימב ןבומכ ,םידוהי ''םיקינוול,, ויה ןילופ ירעבש תויריעה לכב .הייריעה

 .םינגס וא תויריע ישאר וליפא ,"םיקינוול,, רוחבל חוכ יד םידוהיל היהש

 הלהנהה ירבח לבא .תומוקמ תצק דועבו ריעישאר ןגס ונל היה קסניפב ,לשמל

 ,תיטרקומד הבוח התיה .םוקמ לכב ינלופ בור היה .יסחי בורב םירחבנ ויה

 .1926 תנשב ,ןוטלשל יקסדוסליפ תיילע דע ףקותב התיהש

 ריעבש םינקסע

 יתכלממ רפס:תיבב הרומ הליחת היה יקסאל ,ריעבש םינקסעה תא ריכזא

 אוה היה היסנפל אצי במולוגש רחאל ,רפסה"תיב להנמל היה ךכירחאו ינלופ

 תא שידקה ךכירחא .רתויב םילודגה רפסהייתבמ INK היהש ,רפסה"תיב להנמ
 ויה אל היריעה ירחבנ .ותדובע רחאל דימת ןבומכ ,רוביצ יכרוצל ונמז לכ
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 עובקכ Tay אל ןגסה וליפא .םיברעבו םירהצה:רחא אלא ,םויה לכ םיקוסע
 בצמה היה םש .השראו תייריעב ןאכ םירומא םירבדה ןיא .תרוכשמה תניחבמ

 ולביק אל הליהקה:שאר וליפאו הליהקה ינקסע םג ,הבאלמ ומכ ריעב לבא .רחא

 םעפ יל המדנ .רכוז ינא ןיא ,הליהקהישאר היה ימ .תובדנתהב ודבע םלוכ .רכש

 גיצנ היהש הז סוקניפ ."סעיינירעוואלמ ,, ןותע יתושרב שי ."יחרזמה,, שיא היה

 .עדוי ינא PX ,התע אוה ןכיה .'ןויצ ילעופ,, יקיתוומ היה הייריעה

 תולודג םירעב וליפאו ,ונריעב .רכש םישרוד דיקפת לכ דעב ,ץראב ,ונימיב

 תובדנתה התיה ;תעדה לע תולעהל ןיאש םישעמ ויה .ךכ לע רבד ועדי אל רתוי

 .הגלפמב ותוליעפ דעב רכש שקבל ותעד לע הלע אלו םחלל בערש רעונ לש

DAרזוח םיקרפל יתייה השראוב יתייחו הטיסרבינואב טנדוטס יתייהשכ  

 ,הבחר תוליעפ ימצעל תושרהל יתלוכיו ץכ והיתתמ לש ונב יתייה ,יאדו .ונריעל

 .הגלפמל ינמז לכ תא שידקמ יתייה ינא .אבא םכש לע ויה יתואצוה לכש םושמ

 םיקנבה ינשמ דחא ,םיניישעתו םירחוס לש קנב להנמ יתייה תמייוסמ הפוקת

 .ההגהה-תועירי קנבל יל םיאיבמ ויהו ןועובש ונאצוה זא םגלבא .הבאלמב ויהש

 לבא .תירוביצ תונקסעל םייונפ ויה אלו ודבע םה םג םיעצמא:ילעב םישנא

 ינא .תירוביצ תוליעפל רתוי תובר תויורשפא ויה יל .ךכב וקסע יונפה םנמזב

 .יחאב ןידה אוה .יתדמל

 היה .הבאלמהיילעבמ היה סוקניפ .הכאלמיילעב לש םיגוח םג יתציחמב ויה

 םיאקסרוב ויה .הליהקהידעו יגיצנמ דחאו תושרבמ השוע היה אוה .לטנזור דחא

 ,הפיחב התע הרג איה ,דואמ הליעפ תינקסע םג וניניב התיה .םיינש וא דחא

 היונפ העש לכ .הייריעה לש ידוהיה ןגה תלהנמ התיה איה .יקסרבזדיל הקבר

 ינא םג .הגלפמה ףינסל האב התיה ברעיברע .תירוביצ תונקסעל השידקמ התיה

 ,םיבר ויה לבא .ףינסב ופסאתה ברע לכבו ,םיטייח םהיניב ויה ,רעונל רשא .ךכ

 ץיפהל וא םיזורכ קיבדהל היה ךירצ םא .םיליעפ ויהו הדובע םהל התיה אלש

 ימ - השראומ עיגמ היהש ,הגלפמה לש ןותעה תא קלחל וא תובוחרב תועדומ

 / לוז הדובע רובע ףסכ שורדי

 .ספאל תחתמ תולעמ 30 ,ףרוחב היה רבדה .הייריעל תוריחב ימי רכוז ינא

 תשולשו ,''דנוב,,ל ךייתשה ,לודגה םהמ דחא ,םינב 4 ויה ,ינע תיב ,דחא תיבב

 םה .למשחה תרבחב דבועו הפיחב וישכע רג םהמ דחא .ונלשמ ויה םירחאה

 םירבח םירחאה .''דנוב,,ב היה דחא ןב ,רחא תיב רכוז ינא .תובדנתהב ודבע םלוכ

 ישנא םימכחתמ ויה ,רתויב הלודגה תוליעפה nya ,תוריחבה:םויב .ונלש

 ,םיריעצה םהיחא לש םילענה תא םיאיבחמ ויהו ,םילודגה םיחאה "דנוב,,ה
 ,הבאלמל ונפסאתהשכ ,םכשה רקובב .תוריחבה תכרעמל תאצל ולכוי אלש ידכ

 תחתמ תולעמ 30 לש רוקב ,םהילגרל םיטוטרמס םע וללה םירוחבה תא וניאר

 םוקמב םיילענ ןבומכ םהל ונאצמ .תוריחבב רוזעל ידכ ,ןודעומל םירהממ ,ספאל

 תאזכ תיתובדנתה חור תעדה לע תולעהל ןיא .םתדובעל ואצי םהו ,םיטוטרמסה

 עונל םישנא ויה םילוכי .םש קר תויהל םילוכי ויהש ,םירבד םה הלא .ץראב ןאכ

 .תוכרדמה לע תוזרכ רייצלו תועדומ קיבדהל ,רקובב 5 דע 11m הלילה לכ

 Jax) ישיבכ ויה םישיבכה ;טלמ וא ןוטב יחירא תופצורמ ויה תוכרדמה)
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 התיה אל זא ,יאדו .הליהקה דעוול תוריחבה םג ולהנתה הרמוח התואבו

 הקוח וז התיה .הלעמו 25 יאליגל זא התיה וז תוכז .הריחב תוכז םיריעצל
 םיריעצלש ידכ ,תינלופה הלשממה לצא הגישה ''הדוגא ,הש הקוח ,הדגנ ונמחלש

 הליהקה דעוול ךא ,21 ליגמ הריחב-תוכז התיה תויריעל .הריחב-תוכז היהת אל

 ,לשמל ,ומכ .תורחביההו הריחבה תוכז לע תולבגה המכו המכ ויה .25 ליגמ קר

 תוכז לעב עונמל תוריחבה-תדעו תיאשר ויפלש ,וב ונמחלש ,םסרופמה 20 ףיעס

 יתורירש רבד היה ןבומכ הזו .תידוהיה תדב ,םתעדל ,עגפ ox ,רוחבלמ הריחב

 ,םירחא לש םיגיצנה תא ,ןבומכ ,לוספל לוכי היה ''יתדוגא ,,ה בורה יכ .דואמ

 .תבשב םינשעמ וא םיללפתמ םה ןיאש ,הנעטב ,םהבש םיבושחה תא וא

 םינשעמ ,לשמל ,ויה אל - תדה ירקיע לע תונדפקב ורמש אל יכ ףא - ונלצא

 .הבאלמב אקוודראלו ,ןילופ לכב היה רכזנה 20 ףיעס ךא .היסהרפב תבשב

 ,וגישה תאזו ,ינלופ יתקוח סיסב היה הליהקה ידעול תוריחבה תקוח לכל

 .תינלופה הלשממה לצא "הדוגא,,ה יגיצנ ,רומאכ

 .ךכ לע רפוסמ ,ץכ ןויצ'ןב יחא איצוהש יטרפ ןותע ,'סעיינ רעוואלמ ,,ב

 יחא ידיילע ולוככ ובור ךרענו בתכנ - םירחא וב ופתתשה יכ ףא - הז ןותע

Mannםיילכלכ םיגוחמ תועדומ וב ויה .ףורצ יפסכ סיסב לע עיפוה אוהו  

 .עובשל תחא עיפומ היהו ומצע תא ןותעה םייק ,הצרא הלע ךרועהש דע .םינוש

 ךרוע ידיב םעפ לכ ,םירשעה תונשב דוע עיפוה - םינוש תומשב - הזה ןותעה

 .ןותעה תא וידיל לביק ,1932°33 תנשב ,'זדולב ותדובעמ יחא רזחשב .רחא

xinםיהובג יונמיימד ,םייונמ המכמ ,הקירמאמ לביק  ANYאוה ףא רזעש רבד  

 DA .1931 רבמבונמ 1 'טמ - 1931 ףוסמ םינותע םיאצמנ ידיב .ןותעה תקזחהב

 םשב 1.1.1932'ב יתאצוהש ןותע לש ספוט ידיב WA תונותעב ידי יתחלש ינא

 ."ףמאק רעזנוא'' ס"צ צ"פ תגלפמ לש יזוחמה דעווה

 התעפשהו תונותע

 Mays ויה .תיתגלפמ-תיטילופ הניחבמ םג זוחמ Wy התיה הבאלמ

 ןוירוג-ןב דיוד תופתתשהב לודג יזוחמ סנכ ,לשמל .הבאלמב תויזוחמ תויתגלפמ
 IX רקיב השראול ץוחמ .ןותע ותואב םסרפתנ הז םג .תוריחבה תארקל 193372

 הבאלמב הזה סנכהש ,ראתל רשפא .הבאלמו קוטסילאיב :םירע יתשב ןוירוג-ןב

 ,בוקאמ ,בונח'צ ,הבאלמ :זוחמה לכמ םירבח וב ופתתשה .דואמ לודג היה
 ,קסנולפ ,זנו'צר ,ובוג'צש ,ןי'זבוד ,ןיפיר ,ץפרש ,ןו'זייב ,קסנרש ,קסוטלופ
 .הלא םירעמ העונתה ירבח לכ שממ ופתתשה םא עגרכ רכוז יניא .דועו ןיצוחוס

 תדבועה לארשייץרא תועונת Man לכ לש סנכ הז היה .םלוכ ונמזוה םינפ לכ לע

 וז התיה אל .תולודג תוצובק ואב םנמאו .םיגיצנ קר אל םירבחה לכ ,זוחמב

 םינותע דוע ויה ןה ,ריעב הבר העפשה התיה יחא לש ונותעל .סנכ אלא הדיעו

 ."לארשי תדוגא,, לש ןותע םג ,העוט יניא OX ,הפוקת התואב היה .הבאלמב

 ףיסוה והשימ .בזע יחאש רחאל ,ריעה ןותע ארקנ '"גנוטייצ רעוואלמ,,ה

 NOY“ רעזדנוא,, ארקנ אוה תרחא תונמדזוזב .ךכ ול ארקו ןותעה תא איצוהל
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 איצוה יחאש NY התואב "הדוגא,,ה ידיילע עיפוה "ענובירט רעזדנוא,,ה .'וכו

 םיניינעל עגונה לכב ידמל תרכינ העפשה םהל התיה הלא םינותע .ונותע תא

 היריעה תויעב ;התביבסו ריעה לש תויעב םהב ונודינו ולעוה .ריעה ימוחתבש

 האצוה רדגב היה יתאצוה ינאש ,ןותעה .'וכו רעונה תועונת יניינע ;הליהקהו

 .הגלפמה לש תישילשה תיזוחמה הדיעווה ,הדיעו תארקל תימעפ-דח

 םירענ ויה ןכו .יקסנישיו לדנמ לצא גישהל היה רשפא הבאלמב םינותע

 .םינותע לע םייונמ ויה םא רכוז יניא .םיתבבו תובוחרב םינותע ורכמש

 ץוח:תועידי .ךכב ךרוצ לכ היה אל .ץוח תועידי םוש ויה אל תימינפה תונותעב

 ונייה םיירהצב 1 העשב .השראומ םיעיגמ ויהש ,םיימוי םינותעמ םיבאוש ונייה

 לש ומויק תוכז לכ .ותעה תא לבקל םיכחמו יקסנישיו Stan דיל ונלוכ םידמוע

 יחא היה אל םויק תניחבמ .םיימוקמה םיניינעה תא וגצייב התיה ונלש ןותעה

 התיה אלו ,ץכ והיתתמ לש ונב היה הנה ,רגובמ רבכ היה יב ףא .ןותעל קוקז

 תוליעפל יוטיב אלא ,''יבוה,, DWN ךכב היה אל .רמוחבש םינינעל הגאדה וילע

 עיגה אל אוהו תודחא תואמ התיה ןותעה לש ותצופת .הדיצב רכש ןיאש תירוביצ

 םתצק םהמ .תוחפשמ 1,300 ךרעב םהש ,םידוהי 7,000-כ ויה ריעב .תיב לכל

 לודג השעמ ןכ לע ךכב היה .רחא ןותע ארק רחא קלח ;ללכ ןותע וארק אל

 .הז ןטק ןותע תאצוהב דימתהל

 ויה .ריעל ץוחמ םג תועדומ ויה .ריעה ינבמ קר אל ויה ןותעבש תועדומה

 .ומצעב לוכה השוע היה ןויצךױב .ריעל םהיתורוחס ואצייש םילעפמ לש תועדומ

 ןופלטה .גיצנאד םע ,ןילרב םע ןופלטב רשקתמ היה יבא .ראודב השענ לוכה

 .םירברפב היה אל ילוא .היה למשח .םירשעה תונש לש הנושארה תיצחמב גהנוה
 ap Many שולש ויה .ינוריע Sawn לעפמ וליפא היה

 תדבועה לארשי-ץרא ןעמל הכרעמב

 יתארקנ .הבאלמל יתרזחש ADIT ינא .הטיסרבינואה תא 193372 יתמייס ינא

 בוביסל םימי הרשעל יתאצי .תדבועה Ox wry rd הגילה זכרמל ףוחד ןפואב

 םימי המכ ךשמב יתרקיבו ,רשע-הנומשה ינויצה סרגנוקל תוריחבל רשקב זוחמב

 .בורוזולרא חצר לע העידיה הלבקתה זוחמב ילש בוביסב .םירע הרשעישמחב

 -ץרא לש תיעוצקמה העונתה שארב דומעל ידכ ,השראול בושל יתארקנ דימ

 רמגהיתוניחב ירחא חונאש ילבו השראול יתרזח .ןילופב תדבועה לארשי

 ידיב התיה ןילופב תיעוצקמה העונתה .תיעוצקמה העונתה תא ןגראל יתלחתה

 .םיילאגל-יתלב ויהש ,םידוהיה םיטסינומוקה לש הבר העפשה oy "דנוב,,ה

 םידוגיא םהל ויה .םידוהיה םילעופה רוביצ ברקב השראוב העפשה םהל התיה

 TNX עוצקמב OW ויה ,ץראב ןאכ תחא תורדתסהל דוגינב .םהלש םייעוצקמ

 לבא .תדבועה לארשי-ץרא Swi םיטסינומוקה לש ,''דנוב,,ה לש :תודוגא שולש

 רמג םע ,רומאכ .בל-תמושת ךכל שידקהל ונטלחהו טעומ היה ונחוכ 1933 ץיקב

 התיה אל .רכשב דובעל יתלחתה רבכ זא .הלועפב יתלחתהו יתסייוג תוניחבה

 ויה הדובעה-יאנת לבא .השראוב יתוא קיזחהל יבאמ שורדל תירסומ תוכז לכ יל
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 םדוק .הקספה אלל ,הלילב 2 דע רקובב 7-מ ,תובהלתהב ונדבע ךא .בערייאנת

 .ץראה לכב ךכ-רחאו ''דנוב,,המ םבור םתוא ונחקל .השראו ילבס תא ונגריא לכ

 ורבע עודמ .''דנוב,,ה לש יעוצקמה ןוגריאל םיכייש ויה השראו ילבס

 תנשב היה הז .בר הכישמ"חוכ הל היה לארשייץרא ,ןכא ?רחא יעוצקמ דוגיאל

 .""יטירפסורפ,, זא היה ץראב .תישימחה הילעה ,הלודגה הילעה תלחתה ,3

 ."'דנוב,,ה לש דואמ הלודגה הירפירפב םג רחוסל רבוע עבטמ התיה לארשייץרא

yinרמושה,, .םייללכה םינויצה לש םילעופ תגלפמ םג התיה ונלש הגלפממ  

 ,ינא שיגדמ ןכל .הלועפ ףותיש םהמ ונשקיב ונחנא .ללכ ךכב קסע אל ''ריעצה

 םישגפנ ונא םאש ,רורב היה .תדבועה לארשידץרא לש יעוצקמ דוגיא היה הזש

 תדבועה י''א לש םיגלפה לכ ירה ,"דנוב"ה םע יעוצקמה דוגיאה לש רושימב

 תא יתזכיר 1935 ףוס דע 1933 תיצחממ .דחא שוגכ דחי עיפוהל םיבייח

 הגלפמה ףינס ישארמ םג יתייה .תדבועה לארשייץרא לש תיעוצקמה העונתה

 יתייה 1935-ב .גיצנאדב דוחיאה לש דוסיהיתדיעול ריצ יתייה 1932-ב .השראוב

 ,הטיסרבינואה תא יתרמג 193372 .תולעל ילעש יתטלחה .ןרצולב סרגנוקה ריצ
 .בער-יאנתב יתדבעו יתרתיו .ףסכה תא nnd הצר אבא .תוחמתהב יתלחתה אל

 יתייה :יתלעפ הבש ,תוליעפ התואב ץראב ןאכ יתלחתהו ,1935 רבמצדב יתילע

 ןולמה-יתב תדוגא ריכזמ היינשה הנשבו ,הפיחב םידיקפה דוגיא ריכזמ

 ,י'אפמ םעטמ םיאמדקאה דוגיא לש תזכרמה הדעווה רבח יתייה .םילשוריב

 ירבעה םולשה-"טפשמ*תיב ריכזמ תמייוסמ הפוקת יתייה .זוחמה תוריכזמ רבח

 היה הז .ןידיךרועכ ןהכל ןוישרה תא יתלביק 1941-ב קר .1938-1942 תנשב

 .בושייה לש דסומ

 ... ןהה םינשה

 דסומ ריעב היה .םייפסכ תודסומב ,הרייעב ןהה םינשבש תוליעפל - בושו

 .םירבח תואמ ויה יממעה קנבל .יממע קנב oy דחי ,הבאלמרלעבל יאקנב

 יארשאה .םילודגה םירחוסה - ינשב .םינטק םירחוסו הבאלמיילעב ויה ןושארב

 .תואוולה םינתונו תיביר םילבקמ ויה .קנבל ןומא היה .תונודקפ ויה .לודג היה

 .םיקסעה תא הלחינ הלהנההו םירבחל ךייש היה .יקסע סיסב לע לעפ קנבה

 קנבה לש ןושארה להנמהו ןגראמה .ןוהה תא ולידגה אלא ,וקליח אל םיחוור

 .ומוקמב יתסנכנ ינא .תפרצל ךכירחא עסנ אוה .ןומלס היה

 םוש היה אל ,אל ?םירצונלו םידוהיל ףתושמ יפסכ דסומ ריעב היה םאה

 אל .תוירחסמ תויופתוש ויה אל .הייריעל טרפ ,םירצונל םידוהי PA ףתושמ רבד

 MNS Ty רעונה ברקב ,התיה אל תפתושמ תיתרבח תוליעפ םג .רשק לכ היה

 הלודג דוע התיה ינלופה רעונה ברקב תוימשיטנאה .םירגובמה ברקב רשאמ

 .םירגובמה ברקב רשאמ רתוי

 שרדמ"יתב ינש ,תסנכייתב ,הרות-דומלתה ,הווקמה תא קיזחה הליהקה דעו

 .םהלשמ "לביטש,, היה םיבצקל .רחא והשמ היה "ךלביטש,,ה .םייללכ ויהש

 .םיבר םידהוא םש ונל ויה .הז "לביטש,,ל ונתוליעפ ונקתעה תוריחבה ינפל
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 6 ןוסניול םהרבאו בונבוד ןועמש ןוירוטסיהה OY יקסניבולג ןמחנ

 .ןָאסניוועל םהרבא ןוא ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה ןטימ יקסניווָאלג ןמחנ
Nachman Globinsky with historian Shimon Dubnow and Abraham Levinson. 
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 אלוק ילארשי בקעי

 ל''ז ירדנָאמ סחנפ

 טגנאלראפ טָאה רע ONT -- ל"ז ירדנָאמ סחנפ 'ר ןעוועג זיא אזא
 ,ןליופ ןיא ךָאנ .ךיז יבגל ןעוועג םייקמ לכ-םדוק רע טָאה ,ערעדנַא ןופ

 .סרענדער ןוא סרעוט-טפיוה יד ןופ ןעוועג רע זיא ,עוואלמ טָאטש רעד זיא

 זעוועג זיא לארשי-ץרא וצ עביל mr .ןָאטעג ןיילַא ןוא טגנַאלרַאפ

 יד זיא ,םיצולח עכעלטלעוו יד וצ תונעט ONT ןעמ ביוא .טנַאקַאב

 זייוואב XM ןעניד ןלָאז עכלעוו ,םיצולח ענעגייא ןפַאש וצ עבָאגפיוא
 -ץרא PR .ןעוועג הלוע ןבָאה החפשמ רעד טימ רע TK .ערעדנַא ראפ

 ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג זייז טצעזעגרָאפ רעטייוו רע טָאה לארשי
 ַא ןעוועג זיא ל"ז סחנפ 'ר .טיבעג-סגנואיצרעד ןפיוא ךעלכעזטּפױה

 גנוכעלקריוורַאפ יד ןעזעג ייז PX ,לארשי תדוגא ילעוּפ יד וצ ןמאנ דידי

 .לארשי תדוגא ןופ ןעיידיא יד ןופ

 -יירַאפ וצ ןסאלשַאב ןבָאה ,החפשמ יד ןוא םעדייא ןוא רעטכַאט ןייז

 רעטנעצ-סגנואיצרעד םעד PK AYERS TOMI רעייז PD ןעמָאנ םעד ןקיב
 עקידעבעל ,עתמא ןא זיא ONT .לארשי תדוגא ילעופ יד ןופ "ןימינב די,
 עסיורג TT םייח-תחנ ןפַאשעג MT ןבָאה DINK ױזַא .הבצמ עקיסַאּפ ןוא

 .המשנ
 ןעמוקעגרָאפ זיא MINI סחנפ 'ר PD ןעמַאנ םעד IW IRD סאד

 ןָאק םענעברָאטשרַאפ םעד .לארשי תדוגא ילעופ pe רָאי-לבוי ןיא

 . .ןליופ PR םיצולח עש'הדוגא יד ןופ רעטָאפ רעד :ןפורנַא ןעמ
 ,ל"ז ירדנָאמ והיעשי 'ר ןופ ןוז א ןעוועג זיא ל"ז ירדנַאמ סחנפ 'ר

 ןיא טניוועג טָאה רע .ל"צז "תמא תפש, ןופ םידיסח עטלא יד ןופ

 עווַאלמ PR טיובעגפיוא זיוה ןייז רע טָאה ,הנותח רעד ךַאנ .עוואלמ
 .עשזנַארב-יוב ןוא -ןזייא רעד ןיא רחוס רעטריאוטיס טוג ַא ןעוועג ןוא

 ןזעיגילער םעד ןשיווצ ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא ,רחסמ ןטימ ןעמַאזוצ

 .םוטנדיי
 רע זיא ןרָאי ליפ .רעדנּוװ ַא ןקסע ןַא ןעוועג עקַאט זיא סחנּפ 'ר

 NAIK“ עשיטסינויצ יד סָאװ ,םעד ץָארט ,עוואלמ PX להקה שאר ןעוועג
 XK טריפעג PT טָאה ןרָאי ?yay .קרַאטש ןעוועג טרָאד זיא עיצַאזינ

 עקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,הליהק רעד וצ ףמאק-לאוו רערעווש

 ןטימ טריפעגנָא טָאה הליהק יד .ןליופ PK ןדיי pp ןבעל ןיא עיציזָאפ
 ךיוא יו ,ןליש PRK םישרדמ-יתב ,הטיחש ,תונבר ,תורשכ ,ןזעוו-לוש
 עריא טרעייטשַאב ךיוא טָאה הליהק יד .עקיטפרעדַאבטױנ רַאפ ףליה
 .טכַאמ רעשיליופ רעד ןופ שינעביולרעד רעד טימ ,רעדילגטימ
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 עשידיי יד טָאה ,להקה שאר ןרָאװעג זיא ירדנָאמ סחנפ 'ר ןעוו
 רעד וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,עדייבעג עסיורג NX ןעמונרַאפ עיזַאנמיג
 ןכָארבעצ ,טלַא IX PK ןענופעג PY טָאה הרות-דומלת יד ןגעקַאד .הליהק

 וויטָאיציניא ןייז ףיוא .םידומיל יד ןריפ וצ רעווש ןעוועג זיא טרָאד .זיוה
PXןבָאה עכלעוו ,ןכַאז עלַא ןעמונעגסיורַא ןעמ טָאה ,ןדיי עמורפ ךָאנ  

 יד .הרות-דומלת יד טריפעגניירַא טרָאד PR עיזַאנמיג רעד וצ טרעהעג
 םידומיל יד .ןליופ PR רבד-םש א ןרָאװעג זיא הרות-דומלת רעווַאלמ

 דומיל רַאפ ערעל עלעיצעפס ךיוא ןוא שדוק דומיל ןעמונעגמורַא ןבָאה
 .לוש-סקלָאפ & רַאפ טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס יוו ,לוח

 -רָאפ ןבָאה ליפ .רוד ןגניי םעד רַאפ טגרָאזעג ךיוא טָאה סחנפ 'ר
 טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,יד רַאפ .תובישי רעוועשרַאוו ןיא טצעזעג
 ַא עוואלמ ןיא טריזינַאגרָא סחנפ 'ר טָאה ,ןרעטלע ערעייז ןזָאלרַאפ
 ."ףסוי תיב, .נ .א הבישי

 .טגרַאזעג סחנפ 'ר טָאה רעטכעט עשידיי רַאפ גנויצרעד ןגעוו ךיוא
 רעד רַאפ PID רענייש ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא וויטַאיציניא TT ףיוא
 .סנירערעל עטוג טעברַאעג ןבָאה סנירעיצרעד סלַא .לוש-"בקעי תיב,
 םידומיל ערעייז טצעזעגרַאפ ןבָאה טלַאטשנַא םעד ןופ סנירעליש ליפ

 ַא ןעמדיו ייז טגעלפ סחנפ 'ר .עקָארק PR "בקעי ,ma ראנימעס ןיא
 .םיתבש יד ןיא לעיצעפס ,טייצ ךס

 -סיזקע TANT טָאטש PX .טיבעג ןכעלטפַאשטריװ ןפיוא — ךיוא ױזַא
 -נירגעג טָאה סחנפ 'ר .העפשה רעשיטסינויצ רעטנוא ,קנעב ייווצ טריט
 ."לארשי תדוגא DD קנַאב טידערק, .נ .א קנַאב א טעד

 .נ .א גנוטייצ-שדוח א ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסינויצ רעווַאלמ יד
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא וויטַאיציניא ןייז ףיוא ."ןבעל רעוואלמ סאד,

 ענייז טקורדעג רע טָאה טרָאד ."ענובירט רעזדנוא, טפירש-שדוח יד
 -ץרא PK רוד ןגניי ןופ ךוניח םעד טעמדיוועג ךעלכעזטפיוה ,ןעלקיטרַא

 ןייז זיב עוואלמ ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .ןעמעלבַארּפ לארשי

 ,1935 ,ןרָאפקעװַא
 לארשי תדוגא ND רעריּפנָא יד ןופ זעוועג ךיוא זיא ירדנָאמ סחנפ יר

WON PKרעטסויטקַא רעד ןוא טסייג רעקידעבעל רעד  OAKעלַא  
 ןייז .ןליופ Px לארשי תדוגא רעד ןופ ןעגנוטַארַאב PX ןצנערעפנַאק
 םוטנדיי ןזעיגילער םעד ןופ הילע יד ןכעלגעמרעד :ןעוועג זיא טעברַא

NKןלעטשפיוא  xלשזרָאכ ןיא רעטשרע רעד ,ץוביק-הרשכה . 
 ןיבר רערעג ןופ רעטיילגַאב רעד ןייז וצ ןעוועג הכוז UNA סחנפ 4

 ND .(1921) א"פרת רָאי ןיא ,לארשי-ץרא mp עזייר רעטשרע ןייז ןיא
 עזעיגילער WYN טימ ןעמונרַאפ ךיז ןערב ןשידיסח טימ רע טָאה IN ןאד
 -טנפערַאפ רע טָאה גנוטכיר רעד ןיא .לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןדיי
 ."ענובירט , רעד ןיא ןעלקיטרַא עקידנכערפשטנַא טכעל

24 



 יבצ -- דיי רעכייר ַא טניווועג טָאה ,לשזרָאכ ןיא ,עוואלמ ןבעל
 am סלַא .טזָאלרַאפ רעבָא ,םרַאפ א טציזַאב טָאה רע .יקסווָאקַאר
 עקימורַא יד טימ טקַאטנָאק ַא ןעניפעג וצ ןעגנולעג טשינ םיא זיא
 זטשרע םעד ןדנירג וצ ןסָאלשַאב סחנפ 'ר טָאה ָאד עקַאט .םירעיופ
 ,טיילעגנוי 12 ןעוועג ןענעז YB רעטשרע רעד זיא .הרשכה רַאפ ץוביק
 רעד ראפ ןטַאקיפיטרעס PK ,טגַאוועג רעייז ןעוועג זיא ץלַא סָאד לייוו
 -טוג רעד .טרעכיזרַאפ ןעוועג טשינ ןענעז םיצולח עזעיגילער עפורג
 ןפלָאהעג ליפ טָאה ,םָאנַָארגא רעטרימָאלּפיד א קידנעייז POR ,רעציזַאב

 .םיצולח יד

 עווַאלמ זיא טקנופ-הרשכה א טריזינַאגרָא WK VST ירדנָאמ סחנפ 'ר
 .טגרָאזעג ךעלגעטיגָאט טָאה רע עכלעוו רַאפ ,רעטכעט עמורפ רַאפ

 -פיוא סחנפ 'ר UST ,דנַאל PR ךיוא ױזַא ,עוואלמ טָאטש ןייז PK יוו

 רע עכלעוו רַאפ ,ביבא-לת ןיא ("יניס ,) ךעלגניי רַאפ לוש ַא טלעטשעג
 רַאפ וויטקַא ןעוועג AK זיא רע .גָאט ןטצעל wa טגראזעג טָאה

 ."מ"ירה ישודיח, הבישי רעד רַאפ ןוא לוש ?apy“ תיב , רעד

 ("'םירעש")

 םייח ץפח ץוביקב ל"ז ירדנומ סחנפ 'ר ש"ע לכואה רדח
 םייח ץפח ץוביק ןיא ירדנָאמ סחנפ 'ר ןופ .נ.א לאזסע

Pinhas Mondary dining room in kibbutz Hafetz Haim. 
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 ואדנאל ןורהא

 עקשטיא 'ר עדייז ןיימ

 NX דיירפ טגנערב טרובעג ןיימ ןוא -- עווַאלמ PK ןריובעג ןיב ךיא

 pap ןגנילצולפ םעד ךָאנ טרעיורט סָאװ ,החפשמ רעצנַאג רעד טסיירט

 עגנוי א ,עלעטַאמ עמַאמ ןיימ .ןעמָאנ ןייז Wr ךיא .רעטַאפ ןיימ ןופ

 רעווש םייב טביילב ןוא ןבָאה הנותח טשינ ליוו ,טלַא רָאי 39 ,הנמלא

 רעלאיב ןופ רעדורב רעד ,וַאדנַאל עקשטיא 'ר עדייז רעד ,בוטש ןיא
 יד ןיא ןעוועג טלַאמעד Tw זיא עדייז רעד .ואדנַאל שירעב 'ר ןיבר

 ןבָאה OPT ייווצ PR רעטכעט ריפ ,רעדניק סקעז ענייז .ןרָאי ערעטלע

pwןוא טייזעצ ךיז ןבָאה ךעלקינייא ךס א ,טַאהעג הנותח גנַאל ןופ  

 .ה .ד ,ןוז ןייז ןופ טױט ןכַאנ .ןליופ PX טעטש ליפ רעביא טיירפשעצ

 טעוועדַאה ןוא הנמלא עגנוי יד ךיז ייב עדייז רעד טלַאה ,רעטָאפ ןיימ

 ךיז בעל ,החפשמ רעצנַאג רעד ןופ רעטסגניי רעד ,ךיא .םימותי יד

 ,טליפעג טשינ לאמנייק ANT ןוא רעפסַאמטַא רעכייר-שידיסח א ןיא סיוא

 Min ןופ רעטסומ א זיא ןדייז םייב בוטש ןיא .םותי ַא ןיב PR זַא
 רעבָא ךיז טבעל רע ,יבר ןייק טשינ עקשטיא 'ר עדייז רעד זיא לעיציפָא

 ערעדנַא PX שדוח-שאר תודועס טעווארפ רע :ןפוא ןשיבר ַא ףיוא סיוא

 WSN“ סיורג OX רַאפ ןבָאה םידיסח ,םיבוט-םוי

 ענעכַָארבעצ רַאפ טסיירט PR הכרב ןייז ןליוו ,תוצע םיא ןגערפ עלַא

 עבָאב יד .הסנרפ ןייז ןופ לַאװק רעד טשינ WAN זיא ONT .רעצרעה
 ןופ אסכ םודה רעד זיא יז .טפעשעג-רוטקַאפונאמ סיורג K טריפ הרש

 זעוועג טשינ טלָאװ ,הרש עבָאב יד טשינ WH .טלעוו רענעי ןוא רעד
RIXטַאהעג טָאה רע ביוא לייוו ,עקשטיא 'ר רעקידובכב  WIS XIXןוא  

 טָאה יז .הרש עבָאב רעד ןעקנַאדרַאפ וצ OST זיא ,דובכ ליפ יוזא

 טשינ PR באה ןבעל ןיימ PK .ןכאמ וצ OST ױזַא יוו ןענַאטשרַאפ

 רימ טקנעש עדײז רעד .הרש עבָאב יד יוו ,יורפ ַאזַא ןפָארטעגנָא

 .עטַאט רענעגייא ןיימ ןייז טלָאװ סאד יוו ,טייקכעלטרעצ עכעלרעטָאפ

 -רַאפ וצ טיירג ןעוועג הרש עבָאב יד ךיוא זיא ,ןעמַאמ ןיימ רעסיוא

 -סיוא לָאז'כ ,ךוניח א ןבעג רימ ןוא ןעמַאמ רעד ןופ טרָא סאד ןעמענ

 ,רַאי ןציירד וצ זיב .תואיפ עגנַאל גָארט ךיא .שטנעמ רעשיטייל & ןסקַאוו

 -- לקינייא סעקשטיא 'ר יוו YIN ךימ ןענָאק סַאג PR .טנרעלעג PK באה

 .תואיּפ עגנַאל יד טימ ןורהא ךימ טפור ןעמ ןוא

 עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןלױּפ טרעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 זיא ךיוא ,גנודליב וצ טנגוי יד ךיז טקעוו ךעלטעטש עלַא ןיא .הכולמ

 ןענרעל וצ ,עיזַאנמיג ןיא רעדניק ערעייז ןקיש ןרעטלע עשידיסח .עוואלמ

 עניימ ןופ ךעלקינייא יד טָאה עקשטיא 'ר עדייז רעד .גנודליב עכעלטלעוו
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 רָאי ןיא .ךימ טשינ ךָאנ רעבָא -- טכַאמעג הנותח Pw סרעטסעווש

 ךס א טרילרַאפ Dow סנדייז םעד .ןברָאטשעג הרש עבָאב יד זיא 2
 ןרָאװעג רטפנ עדייז רעד ךיוא זיא ,רעטעפש רָאי ייווצ .ץנַאלג ריא ןופ

TKףרַאד ךיא  YOR PTגעווסנבעל ןרעטייוו םעד ןדימש . 

 ןעקנורטעג טָאה םלוע רעד .ןדייז םייב ןסעזעג ןעמ זיא הרות-תחמש

 לביטש ןיא תופקה וצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא םעדכָאנ .ןייו ךעלסיב וצ

 וצ עדייז רעד זיא ,ןענעווַאד דיי ַא ןעגנַאגעגוצ דומע Dy זיא .ןײרַא

 ַא טָאה רע לייוו ,דומע ןרַאפ ןענעוואד טביולרעד טשינ ןוא וצ םיא
 .לדרעב ןייז ןריושעגוצ לסיב

wnעגולק א רעייז ןעוועג זיא עמַאמ  -- PKהמכח עטסערג ריא  

 טבעלעגסיוא .ןרעלטיה רַאפ ?IN א ןברָאטשעג זיא יז סָאװ ,ןעוועג זיא

 סנדייז PR עטסָאבעלַאב יד ןבילבעג שיטקַאפ זיא עמַאמ יד .רָאי 78 עריא
 זעוועג זיא יז .ןעמַאמ רעד וצ עווַאלמ ןייק ןעמוק טּפָא געלפ ךיא .זיוה
 .גאט א לָאמ יירד טנוואדעג ,עמורפ א רעייז

wnךיא  paןיירַא  DYןדייז  PKבאה ,בוטש  PRזעמונעגסיורַא  

 רעדיוו ייז ךיא באה סאג ןיא רָאנ ,לטיה ןרעטנוא PD תואיפ עניימ

 ןיא .ןעמאמ רעד ןופ השעמ א ךָאנ ןלייצרעד אד ליוו ךיא .ןטלַאהַאב

 .םליפ ןופ טלַאהניא ןצנַאג םעד ןבירשַאב רימ יז טָאה ווירב עריא
 ןייא טפרַאדַאב רָאנ טָאה יז .ָאניק PX ןעגנַאגעג ריא טימ ךיא ןיב לָאמַא

 ןצנַאג םעד ןלײצרעדכָאנ טנָאקעג דלַאב יז טָאה ,ןרעה רעדָא ןעז לָאמ

 רענייא .הפ-לעב טנַאקעג יז טָאה הליפתה רודיס םעד .השעמה רוּפיס

 ןיא םיכאלמ יד זַא ,טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה סרעגָאװש עניימ ןופ

 תוליפת עלַא יד ןעמענ וצ ןעמַאזוצ טעברַא עסיורג ַא ןבָאה ןלעוו למיה

 .(עמַאמ ןיימ) רעגיווש ןייז ןופ

 ןופ ןוא ןכַאז ךס ַא וצ טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה בוטש סנדייז ןיא

 עלַא ןופ ןדיי ןעמוקעג ןענעז םיא וצ Jen ,טנרעלעג ךס ַא זיוה ןייז
 ןוא םינבר ,םייבר ןופ תוישעמ ןרָאװעג טלייצרעד ןענעז טרָאד .ןטכיש

 ךיא ONT ץלַא טשינ .הלבק ןוא רעטרעוו טרעהעג בָאה ךיא .קלָאפ ןופ
 .ןייטשרַאפ טנָאקעג ןַאד

 טנַאסערעטניא ןעוועג זיא ,בוטש ןיא ךעלרעטצניפ in ,הלדבה רַאפ

 טגעלפעג טָאה עדייז רעד .ץ'תודועס-שולש יד זעווַארפ ןופ עינָאמערעצ יד

 טָאה סָאװ ,קידצ א WYN טלייצרעד רימ טָאה עדייז ןיימ .הרות ןגָאז
 ,ךעלקינייא עניימ רַאפ ריד ריטנַארַאג ךיא ,םלוע לש ונובר, :טגָאזעג

 קידצ רעד .'ןריטנַארַאג טשינ ריד ךיא ןָאק רעדניק עניימ רַאפ רעבַא

ONTוצ טניימעג  IK ANTרע  YORענייז ,דיי א ןברַאטש סיוועג טעוו  

 .קפס ןיא רע זיא רעדניק ענייז רַאפ רָאנ ,םייוג ןברַאטש ןלעוו ךעלקינייא

PR)1949 רָאי  NS PK PR ANTלָאז ןעמ זַא ,השקב א ןבעגעגנָא  
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 .ץינעלַאפ PK עיצוטיטסניא רעסיורג ַא PR טעברַא ןיימ ןופ ןעיירפַאב ךימ

 ןייק ןרָאפעגרעבירַא IT PR ןיב .ןפרָאװעגּפָא השקב ןיימ רעבָא טָאה'מ

 רבק סנדייז ןיימ וצ קעווַא רעדיוו רָאנ ,ןביילב וצ טרָאד טשינ ,עוואלמ

 לארשי-ץרא ןייק רָאפ PR ,עדייז ,סָאװ ,WOM :טגָאזעג טרָאד ןוא

vInעדייז טסייוו .ןוז א טימ רעטכעט ייווצ ,רעדניק עניימ , PKןיב  

 -- ךעלקינייא עניימ ךיוא יוו ,רעדניק עניימ רַאפ ןריטנַארַאג ריד ןעמוקעג

 .("ןדיי ןביילב ןלעוו ייז
1 

 ןרָאװעג ךיא ןיב רָאי םענעי .1926 רָאי ןיא קעווַא PR pa עווַאלמ ןופ

 ַא PDK דיסח א דיי ַא ,ןאמדלָאג לדנעמ ?poy 'ר ןופ םעדייא רעד

 רעכלעוו ,שטנעמ רעקיצרַאהטוג ןוא חקיפ א ,ווָאסירוּפ PR רעציזאבטוג

 ND להקה-שאר רעד ןעוועג זיא רע .תובוט ןָאט וצ טַאהעג האנה טָאה

 .ךַארּפש עשיליופ יר טציזַאב ןוא ווָאסירוּפ PD גנובעגמוא רעצנַאג רעד

 עמורפ בייוו ןייז .תוכלמ ייב תונלדתש yr רַאפ טביולעג ox ןבָאה ןדיי

 בוטש ןיא ריא יב טרעוו ,בר רענישטָאקיט ND רעטכָאט יד ןעוועג זיא

 ןעמוקַאב רע טָאה הלחנ ןייז .סעקוועשטיפ עלַא טימ טייקשידיי ןטיהעגּפָא

 ND בשות רעטלַא we ,ןאמדלָאג עק'לארשי 'ר רעטָאּפ ןייז ןופ השוריב

 NR טריפס ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד טאהעג לָאמַא טָאה ORT ,ווָאסירוּפ

 טכער יד וצ ןעמעלַא ייב טמענ IXY רעשיסור רעד .ןעקנַארטעג ערעדנַא

 טכַאמ רעד ןופ טמוקַאב עק'לארשי 'ר ןוא לָאּפָאנָאמ םעד ןריפ וצ

 .ַאקנַאשּפ קרַאװלָאפ ONT טפיוק PK לבור טנזיוט 90 PD עיצַאסנעּפמָאק

 עקיצנייא ןייז ןוא לדנעמ קחצי 'ר :רעדניק ייווצ ןעמוָקַאב השורי יד

 רענעטיהעגּפָא IX ,עלמהרבא 'ר זיא IND ריא .הקבר-עגייפ רעטסעווש

 ,ַאקנַאשּפ PR ןעמייה ערעייז ןעיוב רעדניק עדייב .ןישזָאלָאװ ןופ דיי

 רעדניק יד ןמזילכ .עיטסַאניד עשידיי עמורפ א PR PT טסקַאוועצ סָאװ

 .עמַאמ-עטַאט TD ןאפש ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענעז ,ןיילק ןעוועג ןענעז

 רעסיורג רעד זיא WY I ייז ןבייה ,רעטנוא ןסקַאוו רעדניק יד זַא

 טייקשידיי OST PR העפשה רעייז ןרילרַאפ עמַאמ-עטַאט .,ןירַא טלעוו

 .רערעווש ץלַא ייז ייב טרעוו

PRןעמוקעג ןיב  PXהביבס רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא ךיז ןוא ַאקנַאשּפ . 

 יז ןופ רענייא .ןיז ייווצ טלעוו רעד ףיוא טגנערבעג טָאה יורפ ןיימ

 זעוועג טלַא זיא רע ,עשראוו PX ןעמוקעגמוא 1943 יאמ 11 םעד זיא

 .לארשי-ץרא PR ןרָאװעג רטפנ זיא ןוז רעטייווצ רעד .רָאי 0

 OST TK ליש א ןעװעג זיא ,סַאג עשזָאק רעד ףיוא ,עוואלמ ןיא

 ןיימ טָאה .(שרדמ-תיב עשיטסינויצ סָאד) שרדמ-תיב עיינ ןוא עטלַא

 זבאה רימ גוו שרדמ-תיב םעד זיא IX ,ןפורעגסיוא עקשטיא 'ר עדייז
 ףיוא ןענעז שרדמ-תיב ןיא .ןייגניירא טשינ ןעמ ראט ,טנרעלעג טכָאנייב
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 זעוועג זיא םענייא AAR :ןטפַאשדנַאל-רעדליב ייווצ ןעוועג טנַאװ רעד

 טלעטשעגרַאפ PR "ינימי חכשת ,םילשורי ךחכשא ,OX ןבירשעגפיוא

 רימ ."הדפת טפשמב ,Ty :טפירשפיוא IX טימ יברעמה SMD םעד

 סקילַאיב ןעגנוזעג ,הרות-תחמש זיא תופקה ענייש טכַאמעג טראד ןבָאה

 ,לייוו ,שרדמ-תיב םעד ןיא ןייגוצניירָא ןטָאברַאפ טָאה עדייז רעד .רעדיל

 -תיב םעד טיובעג ןבָאה עכלעוו רעטעברַא יד ןבָאה ,דייר ענייז טיול

 nav זיא טעברַאעג -- שרדמ

 טַאהעג טָאה עקשטיא 'ר .ךעלביטש ךס ַא ןעװעג ךיוא ןענעז סע

 זענעוואד ןיהַא ןעגנַאגעג ןוא לביטש רעדנַאסקעלַא PR PIN & סנייז

 ,ארגפד NOY א ןעוועג גָאט ןדעי טעמכ זיא ,ןענעוואד ןכָאנ .ירפ וס

 אמתסמ ,ןוקית א טכַאמעג רענייא טָאה .טײצרָאי ַא יצ ,החמש לקיטש ַא

 DX .הקשמ טלעטשעג ייבָאד PR -- הריבע YX סעפע ןָאטעג רע טָאה

 ןענעז רעמיצ םעד ןיא .קדנופ ןימ ַא ,"לקנעש, ַא ןעוועג זיא לביטש

 זעוועג ךָאנ זיא רעמיצ ןופ טימ רעד ןיא .סנוויוא ייווצ טיובעג ןעוועג

 ."לקנעש , א טכַאמעג JOINT ןעמ טָאה ,חטש רעיירפ ַא

 טריסַאּפ טָאה סָאװ ,השעמ עטנַאסערעטניא YX ךָאנ ךיז ןאמרעד ךיא

 ןעמ טָאה קיטנוז .ןפנארב לביטש ןיא ,טגָאזעג יוו ,ןעוועג .לביטש ןיא

 ןענעז עוואלמ PR .ןפנָארב PP ןפיוקרַאפ טרָאטעג טשינ עווַאלמ ןיא

 טגעלפ םידיסח יד ןופ םענייא וצ .ןטַאדלָאס טימ סעמרַאזַאק ןעוועג

 -- ןפנָארב WROD ַא רַאפ טלָאצַאב VI טָאה רע .קַאזָאק א קיטנוז ןעמוק

 שאלפ א ןטעבעג DX ןעמוקעג רע זיא לָאמ ןייא .לָאמ ךס ַא ױזַא ןוא

 רעבָא טָאה קַאזָאק רעד .ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג MN .ןפנָארב

 טלעטשעגקעווא קירוצ רע UNM .(טלעג) '"יגנעיד Mp טאהעג טשינ

 WROD יד .רעטעּפש ןעמוק טעוו רע IX ,טגָאזעג DX שיט ןפיוא שאלפ יד

 ןעמוקעג טשינ זיא קַאזָאק רעד רעבָא ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג זיא

 טפרַאדעג POX סאד טָאה'מ TX MDS רַאפ ןעוועג ןיוש זיא ןשיווצניא

 טימ ,לָאמ עלַא יוו DK ,טנפעעג שאלפ יד ןעמ טָאה .ץמח ןיא ןפיוקרַאפ

 רעד ןופ סּפַאנש לזעלג ַא טימ "תונוזמ ארוב, א טכַאמעג ךעלכיק

 ןוא -- רעסַאװ רע טליפרעד ,לזעלג םענופ פוז א רענייא טיג .שַאלּפ

 םעד טרַאנעגּפָא טָאה קַאזָאק רעד ?ןעוועג זיא ONT .סּפַאנש ןייק טשינ

 רעסַאװ טימ WROD ַא ענעשעק רעטייווצ רעד ןיא טַאהעג טָאה רע .דיסח

TIXיד טלעטשעגקעווא ,ןפנָארב םעד טָאטשנָא  WRODיד .רעסַאוו טימ  

 טלייצרעד טייצ עגנַאל ַא ,עוואלמ ץנַאג ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה השעמ

 ..רעטכעלעג זפורעגסיורַא PR ןרָאװעג
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 6 סםיבדנתמה ןיב רתלא לארשי

 קיליוויירפ יד ןשיווצ רתלא לארשי
Alter with volunteers.פזב6| | = 
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 ןאמרוב הורא

 ןטלַאטשעג רעווַאלמ עקינייא

 ןיז UST סאוו ,דיסח רערעג ַא ,(להומ עשיז) גרעברעבליז עשיז
 טָאה סָאװ דיי ַא .ךעלגניי טעלמעג -- הווצמ ןייא ןָאטעג ןבעל ץנַאג
 םירוחב עלא OAK XE זייז ןופ לעיצעפס ,ךס א ןדער וצ טאהעג ביל

 זעוועג זיא ענייז הסנרפ יד ."רעדניק עניימ ןענעז ,ONT :ןגָאז רע טגעלפ

 -טעג רע טָאה רעטניוו .סַאג רעקרַאבינ רעד ףיוא לבלעוועג-זייפש א --

 non ןטימ Wr ON ןעמ טגעלפ VSN ץנַאג .רעטופ םענעריוכט ַא ןגָאר

PXןלייא ,שמש עקשַאמ ןופ גנוטיילגַאב ןיא ,טנַאה  oy prזליפרעד  
 .הווצמ יד

+ 

 א טַאהעג טָאה רע .להומ עשיז ןופ רעדורב ַא ,גרעברעבליז ךינעה

 ,ןטסירק ןעוועג רקיע רעד ןענעז םינוק ענייז .קרַאמ PR בלעוועג-זייפש
 -רַאּפ עצנַאג ןטלַאהּפָא םירעיופ יד ןגעלפ OK ייב .םירעיופ סנטסרעמ

 .המחלמ -- זעוועג זיא עמעט-טפיוה יד ןוא ןעגנולמַאז

 ןבָאה םירעיופ עלַא .ךערפשעג ַא PR ןייגניירא ייז טימ טגעלפ ךינעה

 קילייה ןעוועג זיא ייז ייב ,טייקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעגסיוא םיא

 ַא וצ ךיז טרעטנענרעד סע זא ,ןדנירגַאב טגעלפ רע זַא .גנוניימ ןייז

 סיינ יד ןגעלפ ייז .רעיורט ןפורעגסיורא ייז ייב OT טָאה ,המחלמ-טלעוו

 זיא OST ןוא ,טגָאזעג יוזא טָאה "ץעיפוק, רעד זַא ,ףרָאד ןיא ןעגנערב

 MW ,ץ תוררוב ןעמוקעגרַאפ Ox ייב ןענעז לָאמ סעדעי .קיטכיר יאדווַא

 רעד .קילייה ןעוועג זיא ןיד-קספ ןייז ןוא -- ןטּפשמ ךיז ןגעלפ םייוג
 Ap א רעדָא ןדָאב לקיטש א טפיוקרַאפ רעדָא טפיוקעג טשינ טָאה רעיופ

 ."ץעיפוק , ןטימ TRINA AMD טשינ ךיז לָאז רע
 ִּצ

poy?ידימלת עלעיצעפס ןייק טגָאמרַאפ טשינ טָאה עוואלמ .ןעזָאר - 
 א טַאהעג ןבָאה רימ ONT םעד ץָארט ,םייוליע עטנַאקַאב רעדָא םימכח

 PR טנרעלעג טייהרעגנוי ןבָאה סאוו ,ןדיי עמורפ טנעצָארּפ ןסיורג

 טנרעלעג הלילו םימי טָאה סָאװ ,דיי ַא ןעוועג זיא ןעזָאר קחצי .תובישי

 .הזה-םלוע טימ טריסערעטניא טשינ ךיז ןוא
1 

 טימ לדיי ראד א ןעוועג זיא ,(רעכאמנייוו םעניב) ךיירטסע םעניב

 רעד ןעוועג זיא רע .טאלאכ ןטצעפעגסיוא ,ןגנאל NR לדרעב-עשזָאק ַא
 ,קרַאמ PR טאהעג רע טָאה בלעוועג OST .ןייוו-שודיק ND רעגרָאזראפ

 -ראסיוא סעקנישזָאר ןופ רע טגעלפ רעלעק ַא PR .זיוה ןיא ןיקצענַאק ייב

 ,(תמא זיא'ס ביוא טשינ סַײװ (PR טלייצרעד זעמ .שודיק וצ ןייוו ןטעב
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IXטלעוו רעטשרע רעד ייב ,עיצַאפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד זיא - 
 :ןוז OW רע טגָאז .ןייוו ןפיוק שטייד א ןעמוקעג OX וצ זיא ,המחלמ

 זוא ןייוו םעד שטייד םעד טיג ןוז רעד ."ןיי יצח ןוא םימ יצח םיא ביג,

 רַאפ , :טגָאז DK קראמ ַא סױרַא טמענ שטייד רעד .ןלָאצ ךיז טסייה

 שטייד רעד ."ןלָאצ טשינ ךיא ףרַאד םימ ןרַאפ רעבָא ,ךיא OXY ןיי םעד

 .דיי א ןעוועג קילעפוצ זיא

 למיירטש א ןָאטעגנָא טכַאנראפ קיטיירפ ןדעי טָאה ךיירטסע םעניב

 ןיא קעווַא ןוא תואיפ טימ דרָאב יד טמעקראפ ,ןקָאז עסייוו טימ

 .זןענעוואד לביטש
+ 

 -נוטייצ ןפיוקרַאפ -- ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב ןייז .יקסנישיוו לדנעמ
 לדנעמ טָאה ,המחלמ רעד רַאפ .קנַאב רעשידיי רעד ןיא ינשזָאװ -- ןוא ןעג

 עשידיי ןוא עשיסור טימ ,עוואלמ PX קעטָאילביב עטשרע יד טַאהעג

 זעילעג ךיוא ןוא ,לאז-ןעייל א ןעוועג זיא גנוניווו ןיא םיא ייב .רעכיב

 ַא ןעוועג רע זיא ,רעיירש א ןעוועג זיא לדנעמ סָאװ םעד ץָארט .רעכיב

 .ןעמערַא PK ןכַאװש ןדעי טימ ןטילעגטימ NK שטנעמ רעקיצרַאהטוג

IXזיא'ס  ANרע טָאה ,םערָא יצ ךייר ,ןרָאװעג קנַארק  OXטכוזאב . 
 גָאט ןדעי טמוק לדנעמ .סופ ַא ןכָארבעצ 1929 רָאי ןיא טָאה עמַאמ ןיימ

 יד ייב ןוא םילוח רוקיב ,םיינע יכמות ןיא םיא טניפעג ןעמ .ןכוזַאב יז
 ןיא רעטצעל רעד לדנעמ טייג ,סאג PR ןרישרַאמ ייז ןעוו .רעשעלרעייפ

 רעד ייב קאה יד ןוא םלעה ןטימ ,רעטסנעלק רעד זיא רע לייוו ,ייר רעד
 רעשעלרעייפ רעוואלמ יד IX ,ךיז טכאמ .םינפ ןפיוא לכיימש א ,טייז

 .ךוזאב א ףיוא (1934 רָאי ןיא) גרובנדיינ Pp רעשעלרעייפ יד ןייא ןדאל

 טשינ WK טזָאל DK דאראפ DIY טשינ טמוק ,טסעטָארּפ סלַא ,לדנעמ

 .ןדיי טשער יד ןעמוק
 רעטשרע רעד (PR עיצאפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -טעג טָאה רע .רעגערט-ווירב א ןעוועג ךיוא לדנעמ זיא ,(המחלמ-טלעוו

 ןיא רע טָאה ,ייז ןלייטרַאפ ןכָאנ ןוא ווירב טימ ןשאט עסיורג ייווצ ןגָאר

 ךיוא זיא לדנעמ .עילימאפ רעד רַאפ טיורב ןגָארטעגמיײהא ןשאט יד

 לָאבמיס א ךיוא ךָאנ ,ןצבק רעכעליירפ px רעלציוו רעקרַאטש א ןעוועג

 זבעל-ןוא-בייל טימ זיא סָאוו ,המשנ ענייר NK שטנעמ ןכעלרע ןַא ןופ

 זבעל ןייז טלעטשעגנייא ONT רע .הליהק רעשידיי רעד ןבעגעגרעביא

 לדנעמ זיא ,טסָארפ ןטסקרַאטש PK ,טכַאנ ןטימ PK .דיי א ןעוועטַאר וצ

 זעגנערב דיי ןעמערַא ןַא ראפ ןפיול PK טעב ןעמערַאװ NH סױרַא

 .ןיצידעמ א רעדָא רעטקָאד א

2 



 טימ ענעדיי ַא TD פיט רעטנַאסערעטניא IN ןעוועג זיא יודנאל לטַאמ
 טגעלפ ןבעל ץנַאג ריא .ןעייווצ ןיא ןגיובעגנייא ,ּפָאק ןפיוא עקפוק ַא

 א ןיא ,לטַאמ יו ןעזעג ןעמ טָאה VS ץנַאג .עקנַארק ןפלעהסיורַא יז

 ןעמערָא IX XD JOY טגארט ,טסַארפ ןקרַאטש א ייב ,גָאט-רעטניוו

 זאק'מ ןעוו ןטלעז .ןבעל WK PD WN רעד ןעוועג זיא סאד .ןקנַארק

 -ילעטניא ענעריובעגנייא ,עטלקיװטנַא קרַאטש יורפ RIX ייב ןפערטנָא

 טצעז לטַאמ .שיזיוצנַארפ ןענרעל ,סעיצקעל יד ןכַאמ ןוא ןציז רימ .ץנעג

 זענרעל wn .טרעלקרעד זוא זדנוא טפלעה ,ןלירב יד ןָא טוט ,קעװַא ךיז

 ר"מ יױזַא יו טזייוו TK ,ךיז טכאלעצ לטַאמ .עירטעמָאעג ,קיטַאמעטַאמ

 טשינ םיא לָאז יז ,דנאטשנגעק ןייק אטשינ .קיטכיר ןכַאמ סע ןפרַאד

 לָאז יז ,ענעדיי ַאזַא IW סע טמוק יװ :טניוטשרעד ןענעז רימ .ןענעק

 ןעמוקַאב טשינ טָאה יז סָאװ ,דָאש ַא ?ןייטשרַאפ ןוא ןענָאק ליפ ױזַא

 -עג ןריולרַאפ זיא'ס IX ,ןגָאז טסיירד ןָאק ןעמ .גנודליב עקיטביר יד

 .טנַאלַאט ַא ןעגנַאג
++ 

 .עוואלמ ןיא עילימאפ עטרילימיסא עקיצנייא יד .רָאטקיװ גרעבנירג

 טשינ ,גנויצרעד עלַאנָאיצַאנ ןייק ןבעגעג טשינ רע טָאה רעדניק יד

 רָאנ .ןבעל ןשידיי PR לײטנַא ןייק ןעמונעג טשינ ,ןדיי טימ ךיז טרבחעג

 סױרַא טשינ זיא רע .ןענעוואד ןעמוק רע טגעלפ םיארונ-םימי יד ןיא

 ,טרָאװ ןייק םענייק טימ טשיוטעגסיוא טשינ ,ןענעווַאד ףוס wa ליש ןופ

VINK TIהנווכ טימ . OSTןגעלפ עכלעוו ,ןדיי עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז  

 -ןרעווַאר ַא טאהעג רע טָאה ןיז יד טימ תופתושב .שיילפ הפירט ןפיוק

 ,ןרעוואר ןופ קירבאפ ַא טיובעגפיווא רע טָאה 1930 רָאי ןיא .טפעשעג

 -יווקיל טזומעג טָאה רע .ןבעגעגנייא טשינ ךיז ONT טפעשעג סאד רעבַא

 .טריטסעווניא טָאה רע סָאװ טלעג עצנאג סאד ןריולראפ ןוא ןריד
+ 

 IX ףיוא ןעוועג .רָאטקיװ גרעבנירג ןופ בורק א .ןייטשנעדניל לאינד

 -סױרַא TW ךיז טָאה רע רעבָא .רעטעפ רעד יוו ןגיוצרעד ןפוא ןכעלנע

 ,ורפ ןייז PIT א WRK ,ןראי עטצעל יד px ןבעל םעד ןופ ןסירעג

 TANT“ א טאהעג .ןדיי טימ טרעקרַאפ אי טָאה רע .רעווַאקַאמ עקטע

 ףיוא טריסרוק ןבָאה עכלעוו ,סָאטױא-טסאל -- וצ םעד IY ןוא ,טפעשעג

 יד ןעקנַאדרַאפ וצ עוואלמ טָאה םיא .שזדָאל -- עווַאלמ עיניל רעד

 יסקעט עטשרע יד טאהעג ךיוא טָאה רע .רעקרַאּפ- ַאטיוא ןופ גנולקיווטנָא

PRןוא עווָאלמ  IXעקלגוו -- עווַאלמ טריסרוק טָאה רעכלעוו ,סובָאטױא . 

 .יסקעט ַא טאהעג טָאה קעטול רעדורב ןייז ךיוא
+ 
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 -תיב ןיא טגנערברַאפ ןבעל ץנַאג ןייז ,רוחב-הבישי א .רעקרעמ השמ

 רעגנַאל א טימ ,ןאמרעגנוי רעשידיסח ַא .טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,שרדמה

 םעד ץארט רעבָא ,רוחב-הבישי ןשיפיט א ןופ ןעזסיוא ןוא עטָאּפַאק

 רעד ןיא רעדָא ,שרדמ-תיב זיא קידנציז .ךוב x ןענעייל רע טגעלפ
 -עגרעביא רע טָאה גָאט ןסיוועג א .טנרעלעג הבינגב ךיז רע טָאה ,םייה

 זייק קעווא ןוא לדנעמ רעטַאפ םייב רעדניק יירד ןוא יורפ יד טזָאל

 -רעווינוא PX PT ןבירשרַאפ ןוא ןעמאזקע-ערוטאמ טכאמעגכרוד ,עיגלעב

 סלַא .המחלמ-טלעוו יד ןכַארבעגסיוא זיא ,ןרידוטש ןייז ןטימ PX ,טעטיס

 ךָאנ .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טרינרעטניא רע זיא ,רעגריב רעשיסור

 רע טָאה טייצ א ּוװ ,עווַאלמ ןייק ןעמוקעג קירוצ רע זיא ,המחלמ רעד

 ןייק קעווַא קירוצ ןצרוק ןיא רעבָא ,שיזיוצנַארפ עיזַאנמיג PK טנרעלעג
 עלעטימ יד ןיא ןיוש םגה ,סעידוטש יד טצעזעגרַאפ טָאה רע mM ,עיגלעב
 TIX ןאפעלעט PP טיבעג ןפיוא ןעגנודניפרעד ליפ טכַאמעג טָאה רע ,ןרָאי

 רעשיגלעב א ןיא רָאטקעריד ןעוועג רע זיא טייצ ערעגנעל ַא .ףארגעלעט
 .ןטאראפא -ןֶאפעלעט ןופ קירבאפ

1 

 .עיגלעב Mp עװַאלמ ND קעווַא זיא רע ךיוא .יקסווַאקאמ ןורהא

PRיולגעג טָאה רעטָאפ רעד .שרדמ-תיב ןיא טנרעלעג רע טָאה עווַאלמ - 

 ,גנושיוטנַא ןייז וצ רעבָא .בר ַא ןייז טעוו ןוז רעקיצנייא רעד זַא ,טב

 ןוא לטיה שידיי ןוא עטָאּפַאק יד ןפרָאװעגקעװַא גָאט ןסיוועג ַא רע טָאה

 UNIT רע .שטעפ ןבעגעג םיא טָאה רעטָאפ רעד .ץרוק ןָאטעגנָא ךיז
 ןעמוקַאב רע טָאה 1921 רֶָאי PR .רעינישזניא סלַא שזעיל PK טקידנעעג

 DET קיטייצכיילג .קיצנַאד ףיוא ,NAVI“ עמריפ רעד ןופ גנוטערטרַאפ ַא

 .רַאפ יד רע טָאה ךָאנרעד .גיצנאד PR סיסקעט ענעגייא טאהעג רע

 סיסקעט ענייז טריסרוק TANT סע AN ,עשרַאוו PR ןגָארטעגרעביא גנוטערט

 טנאקאב ןעוועג זיא עמריפ יד ."יקסווָאקאמ יסקעט , עמריפ רעד רעטנוא

 רעשיליופ רעד ןופ ווירב-גנונעקרענַא ליפ ןעמוקַאב טָאה רע .ןליופ ןיא

 טריפעגנייא ןליופ ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .גנוריגער

 -עג רע טָאה ,תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ רעבָא .רעקרַאפ-ליבָאמָאטױא

 .ןרידיווקיל טפעשעג סאד טזומ
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 הבישי רעד ןופ זיא רע ךיוא .(ןוז סגרעבנעזָאר ןושמש) גרעבנעזָאר

 ןייק ןרָאפעג רע זיא Ayam רעקיעפ ַא קידנעייז .טלעוו רעד ןיא קעװַא

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא ,ןקידנע ןכָאנ .טנרעלעג טָאה רע m ,ןילרעב

 טנכייצעגסיוא PT טָאה רע AW ,ערעּפָא רעכעלגינעק רענילרעב רעד ןיא

 ...רעגניז סלַא
+ 

 ,גנומַאטשּפָא רעשיסור ןופ דיי ַא .יקסנאיוולעז לקייח םייח ןזח רעד

 טריפעג רע טָאה טייצ עגנַאל & .ןטָאנ טנעיילעג .ןרָאי עגנַאל ןזח ןעוועג

 ,רעגניז רעלופטנאלאט א ןעוועג זיא רע WK .רָאכ ןכעלרעה א

 רעשידי רעד ןופ ןטכיש עלַא יב טבילַאב ,שטנעמ רעטוג א

 זיא 1932 רָאי ןיא .טחוש א ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג .גנורעקלעפַאב

 .ןברָאטשעג רע
 ִּצ

 טנגוי רעד ןופ .ןזח ןופ ןוז רעקיצנייא רעד .יקסנאווילעז עקרעטלא

 "רימזה , PR .רעשילאקיזומ א רעייז רעבָא ,רעדנדייל-ןעגנול ַא ןעוועג

 רע זיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא JIN .רָאכ םעד טריפעג רע טָאה
 UND“ יד ראפ סעידָאלעמ ענעגייא טסַאפרַאֿפ .גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג

 רעשידיי רעד PX טעבראעג טָאה רע .זיירק ןשיטַאמַארד ND ןעגנולעטש

 .ראטערקעס סלַא הליהק
4+ 

 רעטבַאגַאב א .ושָאטַאּפָא HOY ןופ רעדורב א .יקסווָאטאּפָא לווייפ

 ענייז ןענעז ,סייוו ךיא לפיו ףיוא .ןבירשעג ליפ טָאה רע .רעטכיד

 סעידָארַאּפ ענעגנולעג ליפ טסַאפראפ טָאה רע .ןענישרעד טשינ ןעגנוטכיד

 טנרעלעג טייצ עגנַאל א ,רערעל א זעוועג ןרָאי עלַא .ןעגנולעטשרַאפ וצ

 רעוואלמ רַאפ TBS ןעוועג זיא Dow ןייז .הרות-דומלת רעווַאלמ ןיא

 זעלווייפ וצ ףיורא ןעמ זיא ,ןענעוואד ןייג טַאטשנַא ,תבש ןדעי .טנגוי
 .ןעלציוו ךיז ןוא תוליכר ןביירט ,ןסעומש טגעלפ ןעמ ּוװ ,ןע'הנח ןוא
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 (רעקסוטלופ) סלפ םהרבא 6 1945 ,ץראב (רקסוטלופ) סלפ םהרבא
 ,Avraham Peles (Poltusker) in Palestine 1945. 6 .1945 ,דנאל ןיא

 .Holiday leave @ .ביולרוא בוט-םוי ףיוא @ גה תשפוחב
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 קא'זדנומ ףסוי לאומש

 החותפ דיו םח בל

 םע םיקסע ול ויה .חמקיתונחט ול ויה ךכרחא ,תואובתרחוס היה יבא

 היה אוה .הינמרגל האובתה תא םהל רכמ אוה .םינמרג םעו הביבסהמ םיצירפ

 ינימ לכל \השראול ,גיצנדל קוושמ היה .הינמרגל קוושמו תוזוחאהמ הנוק

 .לודג רחוס היה יבא .תומוקמ

 ''רדח,,ב .רחסמל אבא ינחקל ''רדח,,ה רחא .יתרוסמ ''רדח,,ב יתדמל ינא

 םע ך'ינת ,ארמג יתדמל .ברעב יתדמלו דמלמ אב ךכירחא .הווצמירב דע יתדמל

 'ילביטש ,,ה יאבמ היה אוה .היה אל יאנק לבא ,'ילביטש,,ל ךלה אבא י''שר שוריפ

 .בונאח'צ לש

 םע יתקחיש אל .םידוהי םגו םייוג םג :תברועמ התיה ונרג אבש הביבסה

 היהש ,םיבתכמה לכ תא בותכאש הצר אוה :תינלופ בותכל עדי אל יבא .םייוג

 אמא DA .הווצמ-רב ינפל דוע תינלופב םתוא יתבתכ ינא ."ץירפ,,ל בותכל וילע

 ינא לבא ,םיבתכ Ty אבא רכש ךכירחא .בתכ יתשמיש ינא .תינלופ העדי אל

 = .תורוחש תודובעב ודבע םה ,םייוג ויה םילעופה .םהיניבש בוטה יתייה

 עוסנל ידכ ,הלגעו סוס םהלו רקובב םיאב ויה .ךוויתב וקסע ריעב םידוהיה

 לעוש-תלובש ,הטיח דעב םלשל ןכומ אוה המכ ,אבא תא םילאוש ויה .''ץירפ,,ל

 ,דיספהל וילע היהיש האר םא .םלשל אוה ןכומ המכ םהל רמוא היה אבא .'וכו

 .הנק אל

 החפשמ-יבורקל הרזע

 ינימ לכבו הינמרגב יתייה רבכ ,הווצמ:רב ינפל Ty .ריעצ ליגב יתנתחתה

 אוה ,דחא ינמרגל םעפ יתאבשכ רכוז ינא .אבא ליבשב תואובת יתרכמ .תומוקמ

 וחלש הווצמירבל ."ק'זדנומ המריפה לש חוכיאב הנה,, :רמאו ,םיידיה לע ינחקל

 יתעסנ רקובב .ריעב רייסל ןמז יל היה אל .בהזמ םיתפח ירותפכ הינמרגמ יל

 ותוא בוש תרחמלו .יתינקש המו יתרכמש המ לכ אבאל יתרסמו ,יתרזח ברעבו

 .הגלפמ םושל יתכייתשה אל .םש יתייה אל השעמל לבא ,הבאלמב יתרג .רבד

 .הז גוסמ קוסיעל ןמז יל היה אל

 התיה ותב .יושנ יתייה רבכ ינא .חלצומ-אל ידוהי ,דחא דוד היה ונתחפשמב

 תנותחב דוקרל הצור ינא ,דוד,, :ול יתרמא .דוע הנתחתה אלו ,יליגב ךרעב

 המכ :יתרמא .הנותח השוע יתייה ,הנותח:תואצוהל יל היה ול :רמא NW .''ךתב

 אוה .הדודה תא לאש ,ךל .קיפסמ הז ןיא :יתרמא .םוכס בקנ אוה ?ךירצ התא

 תא הנקתו ךלת הדודהש ,יתרמא .הזכו הזכ םוכס שורד הנותחל :יל רמאו רזח

 הנתמ ינא לבא .ףסכ ךל ןתא ינא הנותחלו .םלשא ינאו םידגב-תונחב שורדה
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ONINינאו ,הדודה ,התא :םישנא השולש קר .עדיי אל ונתאמ דחא ףאש ,דחא . 

 ,ןולמל השראול ילא אובת .ףסכה תא ךל ןתא אל הבאלמב ןאכ :דוע יתרמא

 .ףסכה תא ךל ןתא ינאו אובת .הסרובל אצוי ינאש ינפל רקובב 11 העש דע

 אלו ןולמהמ יתאציו יתחכש ינא ךא .השראוב יעיבר םויב היהיש רמא אוה

 ומשר ילע לואשל אב והשימ םאש ,ןולמב ועדי ללכ-ךרדב .ךלוה ינא ןאל יתרמא

 .ומש תא רמול הצר אל אוהו ידוהי היהש יל ורפיסו יתרזח .ונוצר המו שיאה ימ

 אוה הרקמב םא לבא .היהא אל ינא 12-בש יתרמא .12-ב היהיש רמא אוה לבא

 העשה ינפל אובי םאו .םש היהא ינאו ,הסרובל אובי 2 העשבש ול דיגת ,אובי

 .םשל אב דודה תמאבו .דחא רחוס לש ותיבב תמייוסמ תבותכל אוביש ,תחא

 ינא .םייוסמ םוכס יתשקיבו רחוסה לא יתשגינ .ףסכה תא ול תתל יתיצר ינאו

 רחא גוזה השעי המ בושחל יתלחתה ןכמירחאל .ךלה אוהו ,דודל ףסכה יתתנ

 :יתלאשו וירחא יתצר ?ויחי הממ .םתוא סנרפל לוכי וניא דודה ?הנותחה

 רחוסה לש ותיבל בוש ותא יתסנכנ .םוכסב בקנ אוה .תחטבה הינודנ המכ

 .ועדייש ילב ףאו ,םהב עוגפל ילב ,םיקוחרלו םיבורקל רזוע יתייה ךכ .ול יתתנו

 - ...רפושב העיקתה בוכיע

 .יתרקח אלו יתלאש אל .יתתנ ,"םילוח רוקיב,, ליבשב םיפסכ סייגל ואב

 ילצא תובגל ואב אל םייוג .יתתנ ,םיסכודוטרואל .יתתנ ,םיטסינומוקל ואב

 .דליכ ותא יתייה ינאו ,בונכ'צמ יברה לצא היה אבאש ,הרקמ היה .םיפסכ

 תעיקת ינפל - יברל סנכנ .הלוח דלי oy הלגעב ידוהי אב .הנשהישארב היה הז

 .םיכסה יברה .ויפב המ עמשי יברהש דע רפושב עוקתל ןתי אלש ,רמאו - רפוש

 אל הז םוכס ילב .לבור 150 שרוד יוגה אפורהו חותינ ךירצ דליהש ,רפיס שיאהו

 רפוש תעיקתב ול וכחיש ,הווצי יברה םא,, :רמאו יברל שגינ אבא .חותינה השעי

 םהיניב ומיכסה .אבא םע םיקסע ול ויה .ותוא ריכה אפורה .אפורל ךליי אוה -

 םיקיזחמ ונניא גחבו ונלצא גח םויהש עדוי התא,, :רמא אבאו .לבור 100 לע

 .םישנא ינש ונחנא .ךלש אל םגו ,ילש בורק אלו רכמ אל וניא הזה שיאה .ףסכ

 .50 התאו ,לבור 50 ןתא ינא .לבקל חרכומ ךלש תא התא .לבור 100 םיכירצ

 זאו ,רזח אבאש דע הכיח להקה לכ .אירבה דליהו ,דליב לפיט ,םיכסה אפורה

 .רפושב ועקת

 ןתוא וקרפ םילבסה ךא .תורוחס ואיבה תולגעהיילעב .םילבס ריעב ויה

 שיא היה רדל .רדל םשב דחא היה .תורוחסה קרפ אל הלגעה:לעב .םינסחמל

 .הרוחס איבמו הינמרגל עסונ היה .ןולגע היה ,רשעתהש ינפל לבא .דואמ רישע

 םויב .םח היהיש ,ןבת םשל סינכהו ,תוהובג םיפגמ ףרוחב לענ הז הלגע:לעב

 ליבשב הנטק ידמ רתוי התיה ריעה .קושל םיאצוי םירחוסה לכ ויה ןושאר

 -תנחט הנק אוה DANK .סוס ול ונקו ףסכ ופסא ,רדל לש סוסה תמשכ .הסרוב

 .רשעתהו חמק

 הכאלמ-תיב ול היה .ידוהי חפנ היה .םירגסמ ,םירלדנס ,םיטייח ריעב ויה

 רתוידוע הגרדב ויה םילבס .םידבוכמ ויה אל הכאלמה-לעב ,תיבה ךותב

 .הכומנ
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 יתילע ךכרחא .ינשוש לצא הליחת ,םיבוטה םידמלמה לצא יתדמל ינא

 תא יתוא דמיל אוה .רבוניו בקעי יתוא דמיל הווצמרבל .יקצטשפ לש ורדחל

 ויה .ריעה:יבשות םידמלמה ויה ללכיךרדב .םוצמיצב יח היה דמלמה .השרדה

 יברה .יבר ''לביטש,, לכב היה אל .םהל גאד אל ברה .הסנרפ םמצעב םישפחמ

 יפל ,תואצוהל ףסכ ףסא אוה .''לביטש,,ה לש הלהנמ היה יאבגה .בונח'צב בשי

 ,רוזעל םיבירצ ויהשכו .םישנאה תא ריכה יאבגה .שיא לכמ הבג אוה .ךרוצה

 .גאד אוה

nam ץירפה" ,, 

 התיה איה .םייסל הדמע רבכ תחא תב .היסנמיגב ודמל רבכ ילש םידליה

 היהש דחא "ץירפ,, ונתביבסב היה .1930:32 םינשב היה הז ."ריעצהירמושה ,,ב

 noo חקול mm האובת יל now היה הזה "ץירפה,, .ןילופ אישנ לש דודדב

 אב היהשב .ימשיטנא היה ''ץירפה ,, .חקל אל ,ךירצ היה אלשכ .ול pina היהשכ

 סנכייש הצר אל .''ךליבשב רבד יל ןיא,, :רמואו בנשאה תא חתופ היה ,ידוהי

 ידוהי .דובכב יתוא לבקמ היה ,הלילה עצמאב וליפא וילא יתאב ינא .ותיבל

 .הצרא תולעל דתעתמ ינאש ,ול רמאו הזה "ץירפ,,ל אב ,תואובת רחוס ,דחא

 םייסת איה םא יכ ,לארשייץראל עסית nan םא ANY בוט היהיש יתרמא םעפ

 איהו עסא ינאש בטומ .הידומילב ךישמהל לכות אל איה ,ןילופב היסנמיגה תא

 :יל הרמאו תבה ילא האב דחא םוי .קשמ היה ''ץירפ,,ה לש ונבל םג .ילא אובת

 ךל שי םא,, :הרמא איה ?שי המ :יתלאש "?אבאל םויה ףסכ הברה תאבה התא,,

 :ול יתרמא .ונלש תונובשחהילהנמל יתשגינ .בוט יתרמא .''םויה איבת ,ףסכ

 יתחקל .''ול םלשל הצור ינא ;יקסבוניה לש ןובשחה תא השע ,לטסירק השמ,

 ןתית לא ,ילעבל עיגמ םא ,הרמא ןבה תשא .ןבל םגו .ול עיגהש ,ףסכה לכ תא

 .ןבל יתאב הליחת .יתעסנו ,אבאל םגו ןבה ליבשב םג ףסכה יתחקל .אבאל קר

 יתעדי אל .ףסכה תא יתתנ .אבאל ןתתש בטומ ,ףסכ יל ןתית לא :ןבה יל רמא זא

 .תונובשחיילהנמו םידיקפ םע דרשמ היה ול .אבאל ,''ץירפ,,ל יתאב .הביסה תא

 ,"ץירפ,,ל יתסנכנ ןובשחה תא יתרמגשכ .לכה יתמליש ,ןובשחה oy יתסנכנ

 .דיקפל יתרסמו HOD יתאבהש ,יתרמא .םויה הפ השוע התא המ,, :לאש אוהו

 יל ןיא וישכע :יתינע ?ונרמג רבכ ,שי המ,, :לאש אוהו .םיפלא ךכו ךכ יתרמא

 .לאש אוה ?הנוק התא המו ,ונ .ךמצעב רומשת ךלש ףסכה תאו !ףסכב ךרוצ

 ".הנקת אלש דע הפמ עסית אל התא,, :רמא יזא .רבד הנוק ינא ןיאש יתינע

 ךרוצ ךל היהישכ ."האובת ךל חלוש ינא רחמ" :רמא זא .ךרוצ יל ןיאש יתרמא

 יתאב ןמז רחאל .רבד ול יתרמא אל .ךלצא ףסכ יל שיש עדא ינאש ,ןובשח השענ

 אל,, :יתרמא .ךלש דידי אוה .''הזו הז תא Yon התא,, :יל רמא אוהו ''ץירפ,,ל

 אוה .'ותא רבדת לא ,ךממ שקבא ,, :רמא יזא .רחסמייסחי .''אנוש אל םג ,דידי

 .ךלש אנוש אוה .םיבלכה םע ילש קשמהמ ותוא יתשריג ,ןמז המכ ינפל ילצא אב

 .ףסכה תא ךממ חקא ינאשו לארשיץראל עוסנל דמוע התאש ,יל רפיס אוה

 ,תמאבו .ותא רבדת לא ,ךלש אנוש אוה ןכ םא !אל ,ךלש דידי אוה םא ,יתלאש
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 יתרפיס "?תולוחל ,עסית ןאל , :רמא אוהו .ןכש יתינע ?עוסנל רמוא התא םאה

 הטיסרבינואב דמלת ךלש תבה,, :רמא אוהו ,תבה ללגב עוסנל הצור ינאש ול

 לעו קתפ ךל ןתא ינא .הלשממה ןובשח לע לכה ,לכואו םידגב לבקתו ,השראוב

 ."היסנמיגה תא רומגל הילע הליחת" :יתינע ."לכה לבקת איה הזה קתפה

 .הדמל אל הטיסרבינואב .ירחא האב איהו הצרא יתילע ינא

 דובא שוכרו חמקיתונחט

 .ונממ דרפיהל הצר אל אבא .16 ליגב עסנ אוה .ינפל אבש חא יל היה ץראב

 שוכרה .חמק-תנחטב דיקפכ יתדבע יתאבשכ .הייריעב דבעו הסדנה דמל ןאכ

 ,ידבל יתאב ינא .ורכמל היה רשפאייא .ימש לע םושר היה אוה .םש ראשנ ילש

 ידוהילש pin םסרופ ,שוכרה רוכמל השקיבשכ .םש וראשנ םידליה םע יתשא

 יוגה לבא ,רתומ ידוהימ יוגלו .יתלשממ רושיא ילב ידוהימ שוכר תונקל רוסא

 הז וישכע .שוכרה תא ונדביא ,השעמל !ףסכ ילב חקא ינא ,תונקל יל המל :רמא

 תא ואיצוה םינמרגה .רגסה:הנחמכ השמיש חמקהיתנחט .יסור ןוטלש תחת

 לצא התיה דועש יתשא .הביבסהמ םידוהיה לכ תא םש וזכירו תונוכמה

 יתשא .ייבתכמ הלביק איהו ,הל יתבתכ ינא םג .םיבתכמ יל הבתב ,םינמרגה

 .םינמרגה לש םייחבטמ-תיב היה הנחטה לש רצחב .הבאלמ תא הנורחאה הבזע
 ינאש MAM הנחטה קר .ופרש הביבסה לכו תסנכה:תיב תא .הרידב הבשי איהו

 .םשל עיגת אל הפירשהש וגאד םינמרגה .וראשנ וב יתרג

 להנמכ אבא לצא Tay ,יקסניפיל קנבה:להנמ .1955-ב הבאלמ תא יתבזע

 םע קית חקולו קנבל ךלוה יתייה .םיק'צב רחסמ היהש רכוז ינניא ינא .תונובשח

 :רמאו ,וסוס רגפתנש הלגעילעב ילא אב ,קנבה דעווב רבח יתייהשכ .ףסכ

 יל ונתיש ,קנבל קתפ יל ןת "?סוס תונקל קנבהמ ףסכ יל ןתת אל התא ,ףסוי,,

 .ינובשח לע קתפ ול יתתנ .הרירב יל התיה אל .סוס תונקל ףסכ

 .ה'זומופב ,השראוב ,הבאלמב חמק-תונחט ונל ויה .חמק"תונחט המכ ויה ונל

 יל רפיס אוה .חמק"תונחט לש תונוכמ-ןכוס ,ינמרג יתשגפו תבכרב יתעסנ םעפ

 דויצה רכמ אוה .חמק-תונחטל תונוכמ תכרעמ ול שי .יליבשב בוט poy ול שיש

 לש תוברעב תונוכמה תא איצוה םש ,השראו דיל חמקיתנחט ול שיש ,ידוהיל

 תחקל ךירצ אוה .תוברעה תא nnd קנבה הצר אל ,תונוכמה ועיגהשכ .קנבה

 -יתלב תונמדזה ךל שי וישכע :יל רמא אוה .ןדזרדל הרזח תונוכמה תא התע

 ךכירחא םלוא .יל שורד דויצה Px ?תונקל יל המל :יתבשח הליחת .הליגר

 וילעו הפיחב שרגמ הנקאו הצרא אובא ,תונוכמה הנקא .ץראב יחא ןה :יתבשח

 שיש המ יל ןתת :יל רמא .ףסכ הפ ןיא יל ,ךל עדת :ול יתרמא .חמקיתנחט הנבנ

 .הפיחל תונוכמה תא ריבעהל רשפא ox ,לאשאו ךלא ינאש AD יתרמא .ךל

 תצק יתחקל דועו יל היהש המכ ףסכ ול יתתנ .תיבויח הבושת יתלביקו יתרריב

 ,יליבשב ,אבא ליבשב הנקא חמקה"תנחט תאש pawn יל יתישע .האוולהב

 ,הנחטה היהת שרגמה עצמאבש ,תינכות יל יתישע .יסיג ליבשב ,חאה ליבשב

 לתייה .דחא תיבב םלוכ ורוגיש יתיצר אל .תוחפשמל םינטק םיתב ויהי םידדצבו
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 .תוכבל ליחתה אבא .אבאל השעמה יתרפיסו התיבה יתאב .ומיכסי םלוכש חוטב

 .ריקה לע דחא ןב יל שיש קיפסמ :רמא אוה .הכוב ותוא יתיאר הנושאר םעפב
 .הפיחל תונוכמה תא וחלשי אלש ,השראול יתנפליט דימ .המיכסה אל יתשא םג

 .יתתנש ףסכה תא יתדספה .תונוכמה תא חקא אלש יתרסמ המריפלו

 םימ .םיתבב למשח םג היה ריעב .םינופלט ונלצא ויה רבכ ןורחאה ןמזב

 ויה םבורב םיתבה .ראבה ןמ םימ תלבוהב וקסעש םישנא ויה .ויה אל םימרוז

 רג ילש אבא .םירייד םע תיבילעב םהלו םילודג םיתב םג ויה לבא .םינטק

 .ריעב לודג תיב םג ונל היה ךא ,ילש תיבב יתרג ינא .ולשמ ןטק תיבב

ee יט 

 ן קי

 6 .1924 תנשב ,105 ליגב הרטפנש ,רגנוא הזור אתבס

 ןיא ,ראי 105 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג ,רעגנוא אזאר עבאב יד 1924 6

Grandmother Rosa Unger, died at the age of טכ! in the year 4. 
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 לקסבאשראו םהרבא

 לתחפשמ

 ,ןושארה יקסבאשראו .האמה תישארב יקסבאשראו תחפשמל ןבכ יתדלונ

 התיה תע התואב .הבאלמל רקע ותורגבב .השראו דילי היה ,גילז ,יבסייבא

 ויתובא .השראוישיא ושוריפש ,יקסבאשראו םשב ארקנ םש.הינמרג לובגב ריע

 רבכ ול היהש יבס ךכו .םהיתובא ייוניכב WAN החפשמ:םש ond היה אל

 .ןוסגילז וא ס'גילז לידנמ ארקנ ןיידע ,החפשמ"םש

 ,ןוגכ ,"םייטוזקא,, םיכרצימ ,םישבוימ תוריפ לש "ןאובי,, היה יבסייבא

 תורוחס אביי אוה .ןומניקו לפליפ ןוגב ,םייחרזמ םינילבת ינימ לכו הת ,זרוא

 | .הבאלמב ןרכומ היהו ,השראומ הלא

 -דיתעל ןוזח רדגב ןיידע התיה הבאלמל השראו pa לזרב-תליסמש ןוויכ

 -תובכרמ וליפא .אשמ-תולגעב ולא תורוחס "אביי'ל יבסייבא ךרצוה ,אובל

 .םלועה לש הז קלחב םהה םימיב ויה אל ראוד

 ול םיקה ויאושנ רחאל ,אובייייקסעב ויבא םע עייס הליחתש ,לידנמ יבס

 םייוניש וב סינכה אוה .רזנימכ שמיש הליחתש ,ןיינב שכר אוה .ולשמ קסע

 תוריפ :תוקלחמ שולש וב ויה ,הטושפ ובילכ תונח ,קסעה .ףסונ ףגא הנבו

 םוקמה יבשות לש םתדהאל הכזש ,קסעה .םיעבצו תלוכמ:יכרצימ ,םישבוימ

 .גשגיש ,הביבסה ירכיאו

 -למוגו תווצמב קודא היה ,הכוראה הטופאקהו תודימהךקז לעב יבס

 תיפסכ הכימת וב ךמתש ,רדנסכלא יבר ירחא ההנו ”Pon היה אוה .םידסח

WRםיארונה םימי,,ה תא השע "ורצח,,ב ". 

 ויה ריעבו ,הוולמ-תופוק אלו םיקנב אל ויה אל ,יבס ימיב ,הבאלמ ריעב

 הלגמ היה יבס .הרזע שקבלמ םיאג ויה ךא ,יפסכ עויסל וקקזנש ,םיבר םישנא

 תלבגה אללו תיביר:אלל תואוולה םהל עיצמ היהו וללה םיקקזנה םישנאה תא

 .בוחה קוליסל ןמז

 ,ריעצה ונבש ,ןורהא היה ורוכב ונב .תונב יתשו םינב השולשל בא היה יבס

 תויוצמ ויתוריצי .שידייבו תירבעב ,עדונ רפוסו ררושמ ויה ,יקסבאשראוו ריקי

 ידיב וחצרנ ותיביינבו אוה pW MA תירוביצה הירפסב היקאדוי רודמב

 .םיצאנה

 ידי-לע וגרהנ םירגובמה וינב תעבראו ותשא ,םהרבא ,יבא לש ריעצה ויחא

 .הנושארה םלועה:תמחלמ ימיב תינמרג הצצפ

 טלש אוה a .הבישי-תיבב יתרוסמ ךוניח ךנחתנ ,ויחא-ראשכ ,בוקעי ,יבא

 .תיסורה תורפסב "קב היהו תירבעה ןושלב םג

 .תובר םינשב ידוד ומידקה םש ,תירבה-תוצראל יבא רגיה םירשע ןב ותויהב

 ובושל ךומס .הבאלמל רזחו השדחה הביבסל ומצע םיאתהל היה לוכי אל יבא
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 -תיבל חפוס םינומיא תפוקת רחאלו ,הבקסומל חלשנו יסורה אבצל סייוג

 אל יבא וז הגרדו הז דיקפת .טנא'גרס תגרדב חאכ שמיש םש םוקמ ,יאבצ םילוח

 תריש גרובזניג ןוראבה תחפשממ דחאש ,םירבדה וכבתסנ .ויתולוגס תוכזב גישה

 גרובזניגל תודות .יבס לצא רכשש הרידב ררוגתה םש ,הבאלמב יסורה אבצב

 וגישה םידוהי םילייחש ,תיאבצה ותגרדל הבז ,ותחפשמ תוברעתהו זלה ריעצה

 .תורידנ םיתיעל קר היסורב

 ריעה,, ןמ םידוהי יפלא לש םשוריגל דע יבא היה הבקסומב ותבשב

 .5"ה רדנסכלא לש יתוכלמ וצ יפילע ,"השודקה

 -יטנאמורל התכזש ריע ,הבאלמל יבא רזח ,ותוריש תפוקת תא םייסש רחאל

 .יקסבאשראוו ריקי ,ידוד-ןבו ושוטאפוא ףסוי לש םהיתוריציב היצאז

 רלע לש התישאר

 .יבא יפמ ויתעמשש ,רופיסה תא רפסלו בושל םוקמה ןאכ
 עדונש לדבומ רוזיאב רוגל וצלאנ הבאלמ לש םידוהיה םיבשותה ,לבוקמכ

 אוה הנושארל םידוהיה םש ובשייתה יתמ "לטעטש,,ה וא - "םוקמ,,ה םשב

 ןוילופאנ תואבצש תעבש ,איה הדבוע ,םינפילכילע .ירוטסיה םלענ תניחבב
 יאלה רוזיאל חוכב "ושלפ,, ''לטעטשה ידוהי ,ןילופ לש הז קלח ושבכ הטרפאנוב
 תיארלטיהה הדמשהה תנוכמ רשא דע ,ועיזהו ולמעו וררוגתה ow םוקמ ,ידוהי
 .םתיברמ תא הלסיח

 -תיבו קיתע ןימלעיתיב ,הבאלמ לש יצאנה שוביכה דעש ,ןייצל ףא שי

 הבאלמ התע .לכה ובירחה םיצאנה .''לטעטש,,ה לש המוחתב ומייקתנ ןשי שרדמ

 ,ללב םידוהימ הייקנ

 היה ררוגתה וב תיבה .הבאלמב רקיב ,הבקסומל וכרדב ,ןוילופאנש ךכ הרק

 ורקיב םירחא םיעדונ םיאיבצמ ףא .והובירחה םיצאנה .ירוטסיה ךרעילעב

 .1920-ב יקצורט בלו 1914 תנשב גרובנדניה ןופ לואפ ויה םהיניב .הבאלמב

 ןיבמ תיעיברה התיה איה ,השראו תדילי התיה ,רבורוט תיבל הנח ,ימא

 ,םימחר-תלעבו בליתבוט התיה ,תוידוהיה תוהמאה AND ,ימא .םידלי תשש

 .תולפת תונומאב הנימאהו הקודא

 Paw הפוקתב .הריכבה התוחא לש ריעצה הנב היה ןייטצמה החפשמ+ןב

 םיצאנהשכ .ןלכלכו ןשלב היה אוה ''דנוב,,ב דואמ ליעפ היה םלועה-תומחלמיתש

 .וייח תא ליצה הז ,הלרע ול הבכרוהו יטסאלפ חותינ רבע אוה ,ןילופל ושלפ

 ,קיתו דידי ותוא ריכה בוחרב ותכלב םעפ .השראו וטיגל ץוחמ ררוגתה אוה

 ותוא רסא הלה .ינמרג רטוש ינזואל עיגהש ומשב ול ארק תולעפתה בורמש

 םשה לעב ונוכרד תא גיצהו ודידי תא ריכמ אוהש שיחכה ידודיןב .םוקמב

 תא קדב םש םוקמ ,רצחל וסינכהש ינמרגה תא קפיס אל הז .ףייוזמה ינלופה
 .תוומל הרונ ידוד-ןב היה יטסאלפה חותינה אלמליא .ופוג
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 החיש ינורכזב הלעה םינלופה םיטסינומוקה לש ןורחאה ימשיטנאה עסמה

 ,תולמעתהל הרומ ,הלה .ןוכיתה רפסה-תיבב ילש הרומ DY ותעשב יתחחושש

 לע הבסנ החישה .ןילופ לש ץירעמו רומג ללובתמ היה ,יקסדוסליפ םפש לעב

 .שואיי לש תועד יתעבה .םהיתובא ץראב םדיתעו PID תודהי לש םייחהראנת

 -ץראל םכרדב POI תא םיבזוע םינויצ-אל הברהו םינויצ,, :ןעטו ,ילע קלח אוה
 םדיתע ,ךכ אהי ןכא םא .ןילופב ורתוויי םידוהי טעמ ,רבדה ךשמיי םא .לארשי

 םלעית היילפאה ,רפתשי םהיפלכ סחיה .הבוטל הנתשי םירתונה םידוהיה לש

 TAN האנשהו

 םאה .ןוילימ 31/2 ךותמ םידוהי 30,000 ןילופב ורתונ האושה רחאל ,הנהו

 be םידוהיה קר ןילופב תוהש תונש ףלאכ רחאל ?רתוי בוט סחיל וכז

 .הב ורתונ םילוחהו

 קוחרמ התנבנש תבכרה-תנחת

 ורג ירוה .תיסורה הירפמיאה םוחתב םהה םימיב ,ןילופ ,השראוב יתדלונ

 רברפ ,הקלוול ורקע םה םימורגופה ששחמ .םהיאושינ רחאל הרצק תע השראוב

 .הבאלמ לש

 ויה םירייתה .הלש "תורייתה תיישעת,, תוכזב קוחרמל המסרפתנ הקלוו

 .ב"הראל רגהלו "'הבוהאה םצרא,, תא בוזעל ושקיבש .םישנו םירבג ,םידוהי

 .םיחירבמה - ''םייעוצקמ םיכירדמ,,ב ועייתסנ הלא םהיצמאמב

 היעצבמש ,רתויב תחתופמ הקינכט תלעב הנידע תונמא התיה החרבהה

 -תמחלמ ינפלש ב"הראב ."תיתרתחמה תבכר"ל רבדה המוד .רבדל םיחמומ
 םירטוש הז לעפמב ופתתשה .ךרדבש תונחתהו אובחמה תומוקמ םע ,םיחרזא

 תוקשהל היה ,וז המארדב הנושארה הכרעמה .אבצ:ישנאו םימראדנא'ג ,םייסור

 .וידוקפמ דחא ידיב ליגרכ השענ הז .הקלווב הרטשמהידקפמ תא הרכשל דע

 "תיראצה תוצירעה ןמ םיטמלנה,, תריישו ןיפוליגב דקפמה יורש היהשמו

 .הקלוו יבשות תא חמישש הזחמ - ךרדל האצי

 יכ ,ןייצל יואר .תופידרהו יוכידה לועמ וז ךרדב וררחתשנ םידוהי יפלא

 ,השעמל .הינמרג DY השראו תא הרשיקש לזרב-תוליסמ לש תמוצ התיה הקלוו

 הבושתה ?הבאלמ אלו הקלוו אופיא המל .תמוצכ שמשל הבאלמ התיה היושע

 תיסורה הלשממה הלחהשכ .תיראצה היטארקורויבל תינייפואו ,הטושפ
 םילכירדא ,םיסדנהמ רבח םשל החלש ,הבאלמב תיזכרמה הנחתה תא םיקהל

 ויה ,הרובחתב םקוסיע דבלמ הלא "םינמלטנ'ג,, .הבאלמב ליחתהל םירחאו

 דיתנתמ ריעה יבשותמ ושקיב ךכיפל .''דצה ןמ לבור,, חיוורהל םג םיניינועמ

 ןורקש ,ורבס תוירבה ,םמע םמעטו .םקיר ובשוה םהינפ .םילבור יפלא המכ לש

 םייסורה תושרהיידיקפ וליאו .וששח םהו ,ןטשה ידיילע ענומ ,םיסוס ילב ענש

 תורגתה:השעמכ בוריסה תא וכירעה on .הנוש טבמיתדוקנמ ךכילע וטיבה

 םירטמוליק המכ הנחתה תא ומיקה on ,םלומגכ םיבשותל בישהל ידכו ;תושרב

 .הקלוו הכפה ןמזה תצורמבש ,הבאלמל ץוחמ
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 םישנאו תובוחר

 התיה הבאלמ .הבאלמל ירוה ורקע ,הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפל ךומס

 הייסנכה mn רכיכה בלו ,קושהירכיכב אצמנ ירחסמה זכרמה .רחסמיריע
 .לדוגו הרוצ לכמ תויונחו םיתב ובצינ רכיכל ביבסמ .הייריעה-תיבו תילותקה

 moma םג וררוגתה תוידוהי תוחפשמ .םידוהי רחסמיישנא ונכש םבורב

 .קושה:-רכיכל םיכומסה

 וארקנ תובוחר המכ .ריעה תובוחרל םיידוהיה תומשה ויה בצמל ינייפוא

 קצולפ) ''קצולפ בוחר,, ,"השראו בוחר,, ןוגכ ,וליבוה ןהילאש םירעה םשילע
 יפלע וארקנ םירחא תובוחר .(יסורה רוטנראבוגה לש ובשומ:םוקמ התיה

 דחא בוחר ."םיבצקה בוחר,, ,""םירלדנסה בוחר,, Pad ,םהירייד לש םדייחלשמ

 .תידוהיה הליהקה לש יתדה זכרמה היה הז בוחר ."תסנכה:תיב בוחר,, ארקנ

 ."לוש,,ה ארקנ םהבש יזכרמה .הז בוחרב ודמע םיישארה תסנכה:יתב תשולש

 שרדמה:תיב,, - ומורדל הזו ,"ינויצה,, וא "שדחה שרדמה-תיב,, ונופצל ינשה

 .הביתה ינפל רבע ןזחהו ''לוש ,,ב ללפתה ריעהיבר .''ןשיה

 -תיבב םידומילמ םירוטפ ונייה םידליה ונא ,ןילופב היסור ןוטלש תפוקתב

 - הלאכש תויונמדזהב .ותיביינבמ דחא וא ראצה לש תדלוה:םוי לכב רפסה

 תליפת ןזחה ךרע ow םוקמ ,''לוש,,ב ונייה םיפסאתמ - "הקבולאג,, תויורקה

 ,החמשה-לעב לש ומש תא ריכזה ןזחהש םעפ לכ .החמשהילעב דובכל היידוה

 הקומעה ונתביא תא עיבה הז םוזיפ ."ומש חמי,, לוקהיתכמנהב ונמזיפ ונא

 .ונמע ינב יאכדמל

 דצב ינשה ,תישארה הסינכב דחא :גגל ךומס םיחתפ ינש ויה "לוש,,ב

 דיתעל תעדה-תניתנ ךותמ הלא םיחתפ ושענ ,ילש "דמלמ ,,ה ירבד יפל .דגנמש

 חור-לשי-רישכמ ,חישמה אובישכל יכ ,ונימאה PRA תסנכהיתיב ינוב .אובל

 .שדוקה-ץראל לטלוטי תסנכה-תיבו םיחתפה ינש דעב לשלתשי

 הפצמ-"תומוקמכ תויסנכהיתב יחתפ ושמיש ,םייניבהימיב ,השעמל

 הבאלמ ידוהיש ,הארנ .םידוהיה:תונכשמ לע ףוספסא תוערפל הנכסיתעשב

 .יתימאה ירוטסיהה םכרע לע ועדי אל ,וללה םיחתפל תינחור תועמשמ ורשקש

 תורפסה תפמב דבכנ םוקמ הספת איה .יתוברת זכרמ םג התיה הבאלמ

 ףסוי לש ותדלוה-"םוקמ היה הז .תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתהו תידוהיה

 ריקי רפוסהו ירבע-ידוהיה ררושמה .לודגה ידוהיה ןקיאזורפה ,ושוטאפוא

 רוטקיו ,םלועב עדונה טסילאיצוסהו ,םיצאנה ידיב דמשוהש ,יקסבאשראוו

 ,ותימעו בורקה ודידי םע דחי ,אוה .יתחפשמ:ינבמ דחא היה ןורחאה הז .רתלא
 -תירבב םיטילפ םתויהב ,ןילאטס תדוקפב רק םדב וחצרנ ,ךילרא קירנה

 להקהיתעדו ,לסאר דנרטרב | ,טלווזור רונילא לש םהיתוינפ ףא לע ,תוצעומה
 .תימלועה

 -תיב,, :ךוניח-תודסומ ינש ,הבאלמב ויה הנושארה םלועה:תמחלמ ינפל

 ותואב רושק ןיינעמ רופיס .תורענל ןוכית:רפס:תיבו ,םירענל ''רחסמל רפסה :

 פורטנליפ היה ונורטפ רשאו ,תיטרפ תולעבב היהש ,"רחסמל רפסה-תיב"
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 םיקהל ןנכית ,טוירטאפ ותויהב .םיפירח תואקשמ קוקיזמ ןוה השעש ,ירצונ

 .ריעב תינלופ הלכשהל זכרמ אהתש ,היסנמיג

 היסנמיגבש וששח תידוהיה הליהקה לש םימדקתמה םיגיהנמה וליאו

 ובא אל .םיענ אל בצמל ועלקנ םה ."סוזואלק סורמונ,, גהנויו היילפא רורשת

 היהי הז-ןיעמ דסומש וששח העשב הבו ,יתוברת דסומ לש ותמקהל דגנתהל

 .םידוהיה רעונהיינבל רוגס

 רפסיתיב .רחסמל רפס-תיב ועיצה ,היסנמיג םוקמב .ןורתפ ואצמ ,ףוסבל

 .םידוהי םירענ יפלכ היילפא-רטשמ גיהני אל ,ורבס ,הזכש

 לעבו תועד:בחר ,יטנגילטניא שיא היהש ,ש"ייה קקזמל וריבעה וז העצה

 הזבו ,העצהה תא לביק אוה ,ןכאו .(ןילופב ףלאל דחא) תוינאמוה תופקשה

 | .רחסמל רפסה"תיב - ''הבולדנאה הלוקש,, הדסונ ,ןפואה

 לאבצה תורישה

 תורישה יפלכ תוששח יל ויהש ox .ינלופה אבצב תורישל יתארקנ 21 ליגב

 .םינשב תואמ ויח יתובא הבש ,יתדלומ תא תרשל יתיצר ,יאבצה

 האנש לש זכרמ הז היה תאז תחת .תדלומה:תבהא חפטי אבצהש יתיוויק

 .הבזכאו לוכסית לש הפוקת התיה יתוריש לש םישדוחה רשע:העברא .םידוהיל

 .ינפוגה רשוכה תוקידב תא יתרבע וב םויב יתלחנ הנושארה יתבזכא תא

 -לע יתקדבנ ינא .יאבצ אפור ינשהו ,יחרזא אפור דחא :םיאפור ינש ולפיט ךכב

 .יחרזאה אפורה ידי

 :ארק זא .םאתהב הילע יתוביגהש .תינגלגל הרעה ריטפה ,יתוא קדבשכ

 "לךב שיש תושגר יב הלות ךניאה,, :ול יתובישה "?חרזא הז םג,,

 תלבק לשב רסאנ אוה םימי המכ רחאל .יתקדצ ןכאש ,רבדב ןיינעמהו

 ,הרקמב .ידוהי היה ,בגא ,יאבצה אפורה .יאבצה אפורה םע קלחל שקיבש ,דחוש

 עתפל השענ ,םיעודייתלב םימעטמ .רבעשל טסילאיצוס היה רסאנש אפורה

 לש םישדוח השולש :תופוקת שולשל קלחל ןתינ אבצב יתוריש .ימשיטנאו ןרמש

 תוריש םישדוח הנומשו ;םיניצקל רפס-תיבב םישדוח השולש ;םייסיסב םינומיא

 הנושארה תניירושמה היזיבידב יתריש םינושארה םישדוחה תשולש תא .רידס

 !םחכשא אלש ,שפנו ףוג ייוניע לש םישדוח ויה הלא .ןאנזופב

 השולש קרש ,ינרכוז ךא .היזיבד התואב ויה םילייח תואמ המכ עדוי יניא

 דימת ,ריעז טועימ ,דבלב השולש ונייהש יפילעיףא .הדיחיב ויה םידוהי

 הזיאב דימת ךא ,וניתומשב ונארקנ אל םלועמ .עגופ סחיו תונובלעל ונולידבה

 ינוקית ,הגיהנ ירועיש ונתאמ וללשנ ןכ .םייתפש לע ותולעהל ןיאש ,סג יוניכ

 ,תוינוכמ לש טעומ רפסמ היה ונתדיחילש התיה הדיחיה ונתמחנ .םיקנטו בכר

 ,המית ןיא .םיעונפואו םיינפוא ירסירת המכ קר בורלו ,תויאשמו ,םיקנאט

 עיקשהל םוקמב רשא ,ןילופ שוביכב םירתי םיישקב ולקתנ אל םיצאנהש ,אופיא

 -תאנשב הלש ''חומה-תודותע,, תא העיקשה ,יאבצה החוכ שודיחו ןוכימב הצרמ

 .םידוהי
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 יתאצמ ,הדש-ינומיאמ השושת הנחמה יפירצל ונתדיחי הרזחשכ דחא םוי

 ,וז תוירזכא דדועש ,ןיצקה .תועוצריתועוצר עורק יליעמו הצורפ יתריגמ תא

 ןכא .ליעמה תא ערקש אוה ,הארנכ ,שורבכעש ,רתויב דהוא לוקב יל רמא

 !ליעמה תא ערק שורבכע

 ,דחא ידוהי לייח .בכרב לופיטו הגיהנ ירועיש ולביק םילייחה ראשש העשב

 יתדבע ינאו ם"קשב דבע ינשה ידוהיה לייחה .למשח-תודובעב poy ,יאלמשח

 !ןאכ שחרתמ המ וטיבה,, :ארקו ולוכ wana ,דרשמל ןיצק ץרפ דחא DY .דרשמב

 לע טלתשה הז ידוהי,, :חווצ ,ילע ועיבצהבו .''היזיבדה לע וטלתשה םידוהיה

 ,ונלש חתפמה דסומה לע טלתשה ינשה ידוהיה ,ונלש היצארטסינימדאה

 ןורחאה ימוי היה הז ."םיסורה םע יטוחלא עגמ םייקמ יאדו םש ידוהיהו

 .דרשמב

 תודיחי לש ישארה רמוכה ,םיסייוגמה לש םינומא תעבשהל םדקש םויב

 לש התשודקו התובישח לע דמע הז לנולוק .ונלש הדיחיב רקיב ןאנזופב אבצה

 יניעב .דובכ-תארי ררועו םינפז-תרדה לעב ,המוקיהבג היה אוה .תיאבצה העובשה

 .הפאד וטוא לש ושא הארמל הנהנ היהש ,םייניבה:ימי לש רוטיזיבקניאכ הארנ

 .ונואיצויש הווצמ היה תרחא .להקב ידוהי אצמנש עדי אלש יתייה חוטב

 | .יתוחכונ לע עדי אלש ,תודוהל ילע ,יתחמש
 םירובס ,ימ,, :הלאש תגצהב AND אוה .העשכ הכרא "הביהלמה ותשרד,,

 .תטלחומ התיה הקיתשה .בישה אל שיא ''?'ךערל ,NAAN ןויער תא הלעה ,םתא

 דחא לייח לע עיבצהו ,ותלאש לע רזח אוה .םושנל ולדח לוכהש היה המוד

 .ארק אוה ,"רקש,, .''ושי,, :ארק והשימ ףוסבל .הבושת לכ האב אל .בישיש

 ,הקספה רחאלו .ךישמה ,"תאזב תוטש רמוא היה אל ודועמ ושי ;הלילע יהוז,,

 ."'םיקיבשלובה ,, :ששח ךותמ הנע והשימ .הלאשה תא גיצהו רזח

 התא םא האר ,בוש הסנ .ביגה ''קדוצ טעמכ התא,, .וצצונתה לנולוקה יניע

 ,םיזמר ינימ לכ זמרש רחאל .''תאזה המסיסה תא איצמהש ימ לע עיבצהל לובי

 התא,, wana לנולוקה ארק ,"קדוצ התא,, ."םידי'זה" :רמא םינוריטה דחא

 ריבסמו ךלוה היה ךכו .עדי אל שיא "לוז המסיס םידוהיה ואיצמה עודמ עדולי

 ראשבו היסור ,ןילופ ,הילגנא ,תפרצ ,הינמרגב םייח םידוהיה,, :ןינעה תא

 .םתוא וגרהי םירחאש םיצור םניאו ,הז תא הז גורהל םיצור םניא םה .תונידמ

 ,םידוהיה תא אונשל וברתש לכב,, :םייסו .'תאזה המסיסה תא ואיצמה ,ךכיפל

IDםכתדלומ תא ובהאת "". 

 רפסה-תיבב וב ויה .םיניצקל רפס:תיבל יתחלשנ תונוריטה תפוקת רחאל

 on .םישרפהיליחב דחא אל ףא .םילגרהיליחב םלוכ .םידוהי םילייח תורשעכ

 nw התיה אל .םירישע תועקרק:ילעב לש םהינבמ ובורב בכרומ היה םישרפה

 .תנכוממ הדיחי

 ,וידומיל קוח תא םייסל ידוהי לייח הכז תחא םעפ קר רפסה:תיב תודלותב

 -ישדוח השולש ץקמ םהיתודיחיל הרזח וחלשנ ליגרכ .םישדוח השיש וכשמנש

 לעב היה אוה .רבעשל הרומ ,ןרסיבר תגרדב ןיצק היה רפסה-תיב להנמ .םינומיא

 םאונ היה תובורק םיתעל .רודיהב שובל םינלופה םיניצקה בורכו ,תינוניב המוק
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 יפלכ היילפא Dw תמייק הניא רפסה-תיבבש רמואו רזוח היה םעפ לכ .ונינפל

 ומשב ארק רפסה:תיבב תררושה תילרבילה חורל החכוהכו .םידוהיה םילייחה

 ךישממ היה רחאו .ןיצק תגרדב רפסה-תיב תא םייסש ,דיחי ידוהי לייח ותוא לש

 אוהש ,תיטוירטאפה םשפניתוריסמ טועימ לע םידוהיה םילייחל רסומ ףיטמו

 .החלצהב רפסה:תיב תא םייסל םהמ ענומה םרוגה

 םידוהיה םילייחה לע .הייסנכב הליפתל אובל םילייחה לכ וכרצוה 'א ימיב

 השולש רחאלש ,רמול רתומל .רתויב תוכלכולמה תודובעה ולטוה ,ברסל וזעהש

 .רפסה:תיבמ ונאצוה ונלוכ םישדוח

 יליח תדיחיל יתחלשנ ,תיעיבשה תניירושמה היזיבדל ינריזחהל םוקמב

 תא יתחכש .ןילופ לש התדיליםסוקמ תשמשמ הדגאה יפלש ,ונזאינגל םילגר

 היה אל הילייח יפלא ןיבש ינרכוז ךא ,הדיחי התוא לש ישממה יאבצה הדועיי

 .יהשלכ הנוצק תגרד לע רבדל אלש ,ןושאר יארוט לש הגרדב דחא ידוהי לייח ףא

 .ומצע סחי ותואל וכז םידוהייאלו םידוהי הדיחי התואבש םיארוטה

 .תיעיבשה תניירושמה היזיבדב רשאמ רתויירשואמ ןאכ יתייה ,ךכמ האצותכ

 ,תחא המגוד איבא .םיניצקה ןמ המכ לש םתונייועב ונשח םעפב םעפ תאזיםעו

 ,וחדקא תא ףלש ,ןחלושה לע ץפק עתפל .והשלכ יאבצ ןיינעב הצרה ןיצק

 "!תאז השוע יתייה ,הז יחדקאב םידוהיה לכ תא גורהל יתלוכי וליא,, :חווצו

 היהש ףא ,תוריש:ישדוח רשעיהעברא רחאל אבצה ןמ יתררחושש יתחמש

 ויה אל הלשממלש ,התיה םדקומה ירורחישל הביסה ,םייתנש תרשל ונילע
 .תומימת םייתנש יאבצה תורישב ינקיזחהל םיעצמא יד

 הרש

 ,ןהוכ ימענ הרשל םייתנש יושנ יתייהש רחאל 1932 ראורבפב וז ץראל יתאב

 -תמחלמ ימיב יגטארטסא ךרע תלעב ריע ,ןילופ ,ץינשורפב ומייקתנ וניאושינ

 .הנושארה םלועה

 .ונינכשו ונידידי ויה היבורק םג .הדידיו רפסה:תיבל יתרבח התיה הרש

 הרוד ,רתסא ,הזור ,הילד ,היתויחאו ,הקבר ,המא .ינממ הריעצ הנשב התיה הרש

 התוחא ,םינש עבשב םמידקה ,ןהוכ ןתנ היבא .1920 תנשב ב''הראל ועיגה איהו

 התע האושנ הילד .ב"הראב .ודלונ רבכ היחא סירומו ,יטב ,ןלוכמ הריעצה

 סיאולל הרוד ,קינפא'צ ירנה ר"דל רתסא ,רטלהכוב רשאל הזור ,ןומיס קא'זל

 ותב ,ידו'ג תא אשנ ,קרוייוינב בר אוהש ,סירומו ,ןמשיפ רטלוול יטב ,בראפרבליז

 .(ףרודסרטאממ יברה) דלפנרהא לאומש ברה לש

 ,הנמאנ ,בל-תבוט .הרומו 'גלוק תרגוב התיה .םחיבל תלעב השא התיה הרש

 םינש .היתונורקע ןובשח לע הרשפתה אל הדועמ ,ילאוטקלטניא רשוי תלעבו

 ,ךכ לע הרביד אל הדועמו - לארשיו הינמרג ,ןילופב היבורקל יפסכ עויס העייס

 םירגהמ הדמיל .הלש יפוא-וק היה תלוזל עייסל .תושעל םירחא םיגהונש יפכ

 VIANA" רפסהייתבב הארוה ידכ PM ;ףסכןיא םניח ידוהיה יתליהקה זכרמב

 .הוצירעה הידימלתו ,דוחל דימלת לבב ןיינע התליג ,קמאר
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 םידוהי םיריש הרש התיה םידידיו םיבורק תוביסמבו הפי לוק הל היה

 הקיסומה תא דואמ הבביח איה .םיפסאנה לש םתאנהל םירחא םירישו םייממע

 ראשו טיורטד לש תינופמיסה תרומזתה לש םיטרצנוקב עובק חרואב הרקיבו

 לע הרתיו תורידנ םיתעלו ןורטאית תוגצה דואמ הבהא JD .תוחרוא תורומזת

 תא הבביח דחוימב ."ינוסאמה לפמטה,, וא "סאק,, ןוראטית לש הגצה

 .תוידוהי ןורטאית-תוקהל לש תוגצהה בורב הרקיבו ,ידייה ןורטאיתה

 הלכשה לבקל יפסכ עויס ידיב הרש העייס ,ב"הראל הנושארל יתאבשכ

 . .הארוה-תדועת ןכו .ב.ס.מיו .א.ב ראות יל שי התרזעל תודות .תיאטיסרבינוא

 7 תב התיה טנא ,'גלוק תרגובו האושנ התע .טנא ,תחא תב ונל התיה

 לש םנב אוה .ליכשמו ןידע שייא ,ןמדירפ יל ר''דל האושנ איה .הרטפנ המיאשכ

 ,ןיבור סירומ ר''דל האושנה ,ןילאזור לש םהיחאו ,ל"ז ןמדירפ סירומו הילד

 .ןיבדורב ינוהל יושנה ,ןמדירפ גניבריא ר''דו

 .ייחב המלש הרומת ללוח הרש לש התומ

 באטובניגה יממעה רפס-תיב

 טיורטד לש ברעמ-ןופצב ינוע תנוכשב אצמנ באטובניגה יממעה רפסה:תיב

 םירוגמה-יתבו ןקתה ןמ הטמל ויה הביבסבש םיתבה .50"הו 407 תונשב

 .קרפתהל ולחה היינשה םלועה-תחלמ ימיב ומקוהש םיינמזה

 ריק היה ,''דייהטראפא,,ל ילמיס .דבלב םישוכ תסלכואמ התיה הביבסה

 םייק וניא בוש ריקה .גנימאימל הברעמ הרידש ךרואל םינלבק ומיקהש וטיג לש

 תושרה ידיקפו ,והונבש הלא לש םחצמ לע ןולקיתוא אוה ורכיז ךא ,התע

 .םדא"ינב ןיב ינאמוה סחי רסוחל תודע שמיש ריקה .ותונבל ורוהש

 ,םישדחה םינבלה"יתב .ךתוח הנפימ רפסהיתיב רוזא לכב לח רבכמיאל

 לש הארמ הביבסל םיוושמ הכלהכ םילולסה םישיבכה ,םיחפוטמה םיאשדה

 .ריעליץוחמ האנ םירוגמ-תנוכש

 םירומה ,םישוכ םלוכ םידימלתה ויה רפסה:תיבב יתדמיל ינאש םימיב

 הליואיב 'בג התנמתנש רחאל ,םינבלמ תבכרומ הלוכ הלהנההו ,םיברועמ

 המכ דע .תברועמ התשענ הלהנהה ףא ,40-ה maw יהלשב ,להנמה:ןגסל ראיורב

 -נמתנש רחאל .טיורטדב ןושארה ישוכה להנמהיןגס איה ראיורב 'בג ,יל עודיש

 .טיורטדב ןושארה ישוכה להנמה איה התיה ,להנמה דיקפתל ןכמירחאל הת

 התיה ,טיורטדב רתויב תיתוברתו הדבוכמ החפשמל תב ,ראיורב 'בג

 סחיל התכזו םהירוהו םידימלתה ,םירומה לע הבבחתנש ,ליעי רוטרטסינימדא

 .ךוניחה:תשרב הליעפ ןיידע איה .דובכ לש

 התע םה רפסייתב לש תומרחהו ,תורמשמ ,חרזאה תויוכז ןעמל תונגפה

 הנגפה הנהו ?40-ה תונשב הלא Pad ,םישעמ לע עמש ימ ךא .םוי:םוי ישעמ

 לע חקפמה לש ולוהינ ימיב ועריא רפסה:תיב תמרחהו תורמשמ ,םשור-תבר

 ירוה ידיילע ונגרואש הלא םיעוריא .ונדינוד רותרא ,חונמה רפסה"יתב
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 לש היילפאה:תוינידמ TAI ףקות:תבר האחמ ויה באטובניגה לש םידימלתה

 .ןוכיתה רפסה'תיבב םידומילמ םישוכה ידלי תא האיצוהש ,ךוניחה תקלחמ

 ךוניחה-תקלחמ תוינידמב יונישל איבה רבדה .העפשהיתבר התיה הנגפהה

 .םהידליו םירוהל ןוחצנו

 תנש ףוס דע 1940 רבמטפסמ באטובניגה רפסה:תיבב יתדמיל ינא

 םע ןבומכו ,םירוהה ,םירומה םע םיבוט םיסחי יל ויה .1955/54 לש םידומילה

 םייסש םהמ דחא יל רשיב רבכמ אל .רשקב יתא םידמוע ידימלתמ םיבר .םידליה

 ,יל AND רחא .טיורטדב ךוניחה-תכרעמב הרומכ לבקתנו 'גלוקב םידומילה תא

 .רואמ טנס רזנימ לש יתדה רדסימל ףרטצה אוהש

 “2 םתוח יב ועיבטה באטובניגה לש רפסהיתיבב יתונש הרשעיעברא

 .ךכילכ בר ןויסנב ינרישעהל הלכי אל הטיסרבינוא Dw .החמיי

 -וינב יקסניבדולפ תחפשמ לצא לארשימ רתלא בקעיל םינפ-תלבק
 רעד ייב לארשי ןופ רתלא ?APY ראפ עמאנפיוא 6 1974 ,קרוי
 .1974 ,קרָאי-וינ YR יקסניוודָאלּפ עילימאפ

Reception for Yaakov Alter from Israel by the Plodavinsky family in 

New York, 1974. 
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 6 במולוג השמו ןייטשנרוב רסיא :יממע ס"יבו היסנמיגה ילהנמ
 ןייטשנרָאב רסיא :לושסקלָאפ YIN לושלטימ רעד ןופ סרעטלאווראפ
 High school and elementary school principals - .במָאלָאג השמ ןוא

Issar Bornstein and Moshe Golomb. 

 ןופ ןדיי 6 1946-9 הבאלמב םישגפנ הטילפה תיראשמ םידוהי

 6 1946 ןיא ,עוואלמ ןיא WT ןפערט הטילפה תיראש רעד
Jews who survived the Holocaust meet in Mlawa in 1946. 
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 (ןייטשלדא) יקסבשלוג הרש

 אבא תיבו אבס תיב

 ,רוג דיסח היה אוה .הבאלמב עודי תומד היה ,גרברבליז השיז 'ר ,אבס

 .הקסבוזורמ לש היסנמיגה תא המייס אמא .ימא התיה וז .הדיחי תב ול התיהו

 .הרטפנ 36 תב התיהשב .םימי הכיראה אל לבא ,קודא תיבב הדיחיתב התיה

 .הינמרג םוחתבש ריעב אלא ,הבאלמב הרובק הניא איה

 .הקסרובינ בוחרב םיתב ינש ול ויה .םייוג ןיבו םידוהי ןיב דבוכמ היה אבס

 תומ רחא .ברעב תכלל הנכס םש היופצ התיה ידוהיל .קהבומ ינלופ בוחר היה הז

 רוזחל יל ןמדזנ םעפיאל .ריעצה יחא oy דחי ןולל אתבסל האב יתייה ,ימא

 ;ינעת לא :יל רמוא היה אבס .םייוג םתסב וא םירוכישב שוגפלו תרחואמ העשב

 היריעל סנכנ היה םימעפ .הפי שיא היה .בייחמ סומינה יכ ,יל חלס ,ירמאת קר

 םדא היה .המוקמ ול הנפמו המק הדיקפה התיה דימ ,תבשל םוקמ היה אלו

 שגינ אל ,ויפב הירגיסו תבשב ידוהי שגפ םא .תלוזל רסומ ףיטה אל .ינלבוס

 .""םולש-תבש ,, :ול רמא אלא ,הפצוחב וילא

 היה .הלודג .הירפס ול התיה ,תידוהי הירוטסיהב יקב ,ליכשמ שיא היה אוה

 היה ,רפסה תא בהא .קיקד ריינ לע תורדהנ תואצוהב ,םירפס וידידימ לבקמ

 רתפ אוה .םדא-ינבל תוקיצמה ,תויעב הברהל ןורתפ אוצמל עדי .ףוסוליפו םכח

 ךרענ םש ,הקלוול ךלה םעפ .תונקסמ קיסהל זפחנ אל .תיפוסוליפ ךרדב ןתוא

 ועסנ םשל ;םירטמוליק 3יב לש קחרמב היה הז .הלימיתירב סקט הארנכ

 אל הביבסה .דואמ הפי ,הכורא הרדש םש התיה .לגרב ךלה אוה לבא ,הבכרמב

 ,םיטנדוטס םינויריב השולש ותארקל ואב .הכורא הוורפ ול התיה .תידוהי התיה

 יאדווב,, :טקשב םהל רמא אוה .הוורפב ול סופתל הצרו וילא שגינ םהמ דחאו

 May םישנאש ,רשג ילוא WAN התא ;םיאפור ,םיסדנהמ ויהת םינש המכ דועב

 לש עבוכ שובחל שוב התא PR ?וז ךרדב רגובמ שיא לא שגינ התאו .וילע

 החילס ונממ ושקיב םה ."תאזכ הסג הרוצב גוהנל תוזעה ךל שי ?טנדוטס

 .םימעפ ףלא ולצנתהו

 לש ותדכנ ינאש ירמואב ,ברעב תרחואמ העשב תרזוח יתייהשב םיברעב

 בוחרב תיבה תא ריכה שיא לכ .םולכ יל תורקל לוכי היה אל ,גרברבליז

 התצר אל אתבס .תראפתל יונב היהש הבאלמב דיחיה תיבה הז .הקסרובינ

 -יצע ןג םהל היה .קשמו הלודג הניג התיה .תומודאה םינבלה לע חיט תושעל

 התיה קשמל וז הבהא .ץעייחופת םיאלמ םיפתרמ ויה .רצחב רמוש היה .ירפ

 ,אבס לש ונוגינ לוקל תררועתמ יתייה רקובב תבשב .אתבס לש היפואב העובט

 תותשל והשמ יל שיגמ ,רקובב םכשה םק היה .עובשה תשרפב ארוק היהש

 ,הזל הז םיבתוכ ונאשכ .ולש קתעה אוהש ,ןודנולב דוד-ןב יל שי .הטימל
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 .םעימשהל גהונ היה אבסש ,םייוטיבה םתואב קוידב ונא םישמתשמ

 היה והשימ םא .םיקקזנל הרזע שיגה .הנומאב רוביצ יכרוצב קסע אבס
 .העניצבו טקשב ,הרזע טישוה אבס ,בכשמל לפנ וא ,ותב תא אישהל ךירצ

 תבהו םאה

 םיניכמ ונייה ,ילש םירבח ילא םיאב ויה .תברועמ היסנמיגל יתכלה ינא

 אל .תוירבל חונ היה אוה .אבס לש אסכה תא רבש םהמ דחא םעפ .םירועיש

 תיבב .שיא לש ודובכב עוגפל אלש דיפקה .ולוק םירה אל .תוגלפמב ברעתה

 רחא םינש שש הרטפנ איה .ליגר-יתלב ץרמ תלעב השא .תטלשה אתבס התיה

 ימא תומ ירחא .רשוא יאלמו םיפי ,םיוולש ויה אבס לצא םייחה .ימא תומ

 -ינפל maw .(אפרמ םוקמ) ןורוקל העסנ איה .56 ליגב הרטפנ איה .םלענ רשואה

 אמאל ושיגהש לכואה תא םש לוכאל התצר אל אתבס לבא .אתבס םע העסנ ןכ

 זאו .לובסת אתבסש התצר אל .תיאבלמ הרבח םע העסנ איה היינשה הנשב

 דימ העסנ אתבס .תבשב םילוח:תיבל התוא וחקל .בל תלוח התיה איה .הננטצה

 ,המישרה תא ברעב הניכה .התיבה הבושל תונכהה לכ תא ושע רבכ םשו .הילא

 העמש ,תוגרדמה רדחב התיה רבכו ימאמ הדרפנשכ םלוא .דחא לכל איבהל המ

 התקל איה לבא !םייחל התוא ריזחא הנה .העיגרה אפורה .בושל האירקו לוצליצ
 הלכי אל איה הנממש ,הכמ התיה וז .תבה ילב הרזח אתבסו .בליףקתהב

 .דוע ששואתהל

 םיתב ינש

 םידגבה .תירכנ האיפב התיה אתבס .יתרוסמה שובלה ,הטופאק שבל אבס

 ,םינינפ ,םימולהי ,םירקי םיטישכת הל ויה .טשקתהל הבהא .רתויב םיפי ויה

 םיטישכת הברה ויה ילו תולכל .םידלי השולש ונייה ונחנא .ונליבשב הניכהש

 דוע יל שי .םהב השמתשה ימא םגו םהב השמתשה איה .םיקיתעו ,דואמ םיפי

 ויה לבא .ויה אל תונמא-יצפח .ףסכ תויפכ ןכו ,שיא 12-ל xnav לש תופמ יתש

 התיה .םימ ויה אל תיבב .היה למשח םג .תורונמ ,תונוליו ,םיינרדומ םיטפאט

 ויה םימה תא .םימ:באוש םימ ול איבה ,ראב ול התיה אלש ימ .רצחב ראב

 היה .ליאמאמ הרעקב םיצחרתמ ונייה .ליאמאמ תיבחב תיבב ונלצא םינסחאמ

 ,חבטמב וצחרתה אבס לצא .םיצחרתמ ונייה םש ,היטבמאל דעוימ רדח ונל

 אבס לש תיבה .םימח םימל לכימ םג היה רונתב .לודג רונת ובו ,הפיו לודג היהש

 תואנ תוריד ויה םש .החפשמ-יבורק ונחנא .סינוי רג םג היה םש .ויפויב רכינ

 ורג םש .היריעל ליבוה הזה בוחרה .קרי הברה .הפי התיה הביבסה .בוט ריואו

 .ינוריעה םילוחה-תיב םג היה םש .םירומ ,םידיקפ

 ונרג ונא .םילודגו םיפי םיתב ויה הביבסב .ריעה זכרמב היה אבא לש ותיב

 .הביבסבש םירפכל תורוחס קפסמ היהש ,תורועה קסע היה הטמלו ,הלעמל

 םגו יארשאב םג ,ונלצא םינוק ויה ,םינטקו םילודג ,םירחוסו םירלדנס

 םלוכ .םיבוט ויה םיסחיה .ידמל םידימא ויהש ,הכאלמהיילעב ויה .םינמוזמב
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 היסנמיגל ינא יתכלה הליחת .בוט םש היה אבאל .םשב יל וארק ,יתוא וריכה

 אליה .הקסבוזורמ 'בגה תא Wom אבס .תודלי קר ודמל םשש own ,תינלופה

 ולהינ ןהיתש .טלבו'צופ ,תחא תרבג דוע םש התיה .ימא לש הרומ דוע התיה

 התיה היסנמיגה םג .אבס לש ינשה תיבב ורג רבעשל .הפי םוקמב היסנמיגה תא

 יתוא וריבעיש ,אבא לע וצחל ךכירחא .םיבר תודידייירשק םהיניב ורשקנ .םש

 .דואמ הובג היה דומילה רכש .דומיל-ימדב תוכזל ידכ ,תירבעה היסנמיגל

 ףסונ .100% יתמלישש ,תודדובה ןיב יתייה ינא .תוחנהמ ונהנ םיבר םידימלת

 לבא .ההובג התיה היסנמיגה לש התמר .םישדוח 13 דעב אבא םליש ךכל

 תורטשה תא .תורטש אבא ןתנ הנשה תישארב .השק הבצמ היה תילכלכ הניחבמ

 .ינמרג ןולימ יל היה אל ,רועיש תעשב םעפ .תרוכשמכ םירומל םינתונ ויה

 ותב ,תא,, :רמאו קחצ אוה .רבח לצא רפסה תחקל תושר יתשקיבו הרומל יתינפ

 היה אוה .תרחא הביבסמ היה ואצומ הרומה ?ןולימ ךל ןיא ,ןייטשלדייא לש

 .דובכ-תאריב אבא םש תא וגה ריעב לבא .ונריעב םיאנתה תא ריכה אל .יאצילג

 התיה אל תיללכ הלכשה .דואמ ינורשב .םחיגזמ לעב ,דואמ רשי שיא היה אבא

 דומלת עדי .אלפומ ןורכזו ףירח חומ לעב היה .םיבר םיניינעב יקב היה לבא ,ול

 המכ רוג ידיסח לש "'לביטש ,,ל םרת .רוג דיסח .יאנק אל ךא ,יתד היה .וירוב לע

 MW שיא היה אוה .דוסיהןרקו תמייקה:ןרקל oa ןתנ לבא .םיראלוד תואמ

 .םילודג םיתב ינש ונל ויה .שפונ-םוקמל עסונ ,הטופאק שבול היה .אבסמ ירמגל

 הז היהו ,עוסנל םיברמ ויה ונלש תיבהמ .םתוא רכמ JDM NK ,םיתב ינש הנק

 .ותעדמ אציש ,הבאלמב וילע ונניר .חונל ףרוחב עסנ םעפ .הבאלמב רידנ ןויזח

 יבא .הדלי דוע יתייה ינא .השק היה ימאלש הרובס ינא ?שפונל ףרוחב עוסנל

 .הלאכ ויה םיאנתה .םהמ דחא ףא טופשל הלוכי ינניא .תומלוע ינש ויה ימאו

 ,עוסנל הבריה אוה םג אבס .םהה םימיה לש םירבדה ןיבהל השק ללכב וישבע

 איה .אבא DY העסנ אלש טעמכ ימא .ימא DY העסנ אתבס oa .גיצנדל רקיעב

 ,תופשב הטלש ,תינרדומ ,רדה השובל .הסיפת"תריהמ ,תיטנגלטניא השא התיה

 ,הלמה ןבומ אולמב תיפוריא התיה איה .יתוברת תיבמ האב ,היסנמיג הרמג

 .הרבח לכב הפי בלתשהל הלכיו

 ךמות היה .תיתרבח וא תיטילופ תוליעפל דחוימב רושק היה אל יבא

 חרואב רזוע היה .הלודג החפשמ ול התיה .םיקסע שיא היה ,הזמ ץוח .םלוכב

 םיבורק םידידי ויה אבסל ."םימי,, לכאש ,"הבישי רוחב,, ונלצא היה .יטרפ

 .דואמ םידבוכמ םישנא םע רשקב דמעו םתיא בתכתמ היה .תורחא םירעב דואמ

 םהל םגו ,םינויצה ואב דחא םוי .ןתנ אבאו ,אבסלו אבאל םיאב ויה "לביטש,,המ

 .ןתנ

 ?הערה חתפית ןיינמ

 וצר אל .הערה שחרתתש ןימאהל הצר אל שיאו ,ליגרכ ולהנתה םייחה

 םתוא יתאבה ינא .השראוב ויה אבס םגו אבא ךכירחא .תואיצמה ינפב ץיצהל

 היה .ףוסה דע הלחתההמ ארוק היה ;םינותע ףקומ דימת היה אבא .השראול
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 ומוקמ לע אובי לוכהש היה חוטבו תווקת אלמ היה .ןותעב העידי לכ שרפמ

 -ךרדב .םייחב הווקת ןיא ,אל םאש .םימיטפוא תויהל םיחרכומ םישנא .םולשב

 םיתבמ םג ולע לבא ,םיטסילאידיא ויה הלא .הצרא ולע םיבוטה םיריעצה ללכ

 .דיתע pw םהל היה אלש ,םיינע

 בצמה .שוכרהיילעב וררועתה אל ןיידע ,רתוי תישחומ התשענ הנכסהשכ

 ויה אל ןהמ ועיגהש תועידיהו יבא לש תויחאה הצרא ולע .השק זא היה ץראב

 ,תויובייחתה ול שיו לודג poy להנמה ,ססובמ ידוהיש וילאמ ןבומ .תוחמשמ

 תויהל בשח אל אבא .םינטק םידלי תיבב ויה דוע ,הזמ ץוח .קתניהל ול השק
 ,ינממ רגובמ חא יל היה .הרקש המ תורקל לוכיש ,שיא תעד לע הלע אל .רכיא

 אוהו ,הצרא ולע ,ןבו תונב שולש דוע םע דחי ,הירוה רשא ,הרוחב םע ןתחתהש

 יבא .הדלי םג ול התיה .השראו לע תוצצפהה תעב גרהנ אוה .השראוב ראשנ

 תא תונקל םוקמב .הבאלמ לש ריבג ינא :רמוא היה אוה .תובשחמל הנפתה אל

 .יאשראו ריבג תויהלו השראוב םיתב ינש תונקל לובי יתייה ,הבאלמב תיבה

 לע תחא-אל םדרנו ארוק היה ;הלילב םייתש דע וליפא ברעב תבשל בהוא היה

 יל תויהל לוכי יתמ,, :רמוא היה ,ןושיל ךל ,ול תרמוא יתייהשכו .הרטזוזגה

 ,ישפוח ינא .יב עגונ וניא שיא .יל עירפמ וניא שיא .תוגאד ילב .וישכע ומכ בוט

 ."יתובשחמ py ידבל

 השראוב תורצה

 דואמ אבס ONT ידוהי לצא םולח ומכ והשמ התיה לארשידץרא ונתיבב

 ,תולעל הצר אוה .תסנכה:יתבמ תותבשב םירזוח םתוא הארשב ,םידוהימ בהלתה

 ןמזב .ותעד ףוסל תדרל יתלוכי אל ינא .םדא ןודל WX PX .ץראב תומל ידכ

 הבאלמל יתאב .רבמטפס שדוחל ךומס היה הז .השראוב יתדמל המחלמה

 .םיבורק ונל ויה םש .השראול הבאלממ שוכרה תא איצוהל שיש ,יתרמאו

 היה לוכי אל יבא .תויאשמ לע ןסימעהלו תונחהמ תורוחס איצוהל ונלחתה

 ררבד תא תיבה ןמ DA ונאצוה .יחאו ינא קר ונראשנ .חרבו ,סרהה תא תוארל

 ורבע םידלי ינש oy יבא לש ותשא DA .השראול ונאבהו םתוא ונזרא ,ךרעה

 .ופרשנ םהיתבש תוחפשמ ונלש הרידל לבקל ידכ ,הבאלמב ראשנ אבא .השראול

 .רבד םוש וילע ונעדי אל .םיקתונמ ונייה .ריבעהל היה רשפא לכה תא אל

 אבא חילצה ,קשנ תתיבש התיהשכו .םידליה םע השראוב התיה ותשא םייתניב

 ,םייעובש רובעכ .םישנאב וגרה םינוריוואה .ארונ היה ךרדב .השראול עיגהל

 .שאב הלע טעמכ בוחרה לכ .אב אבאש ,יכב DY םידליה לש םאה ילא העיגה

 םינמרגהמ שקיב אוה .םחל תורככ יתש ונל איבה אוה .ונחנא ןכיה ,ול עדונ

 .רושיא ול ונתנו ,שוכר ןאכ ול שיש ,רמאו

 םע דחי הבאלמל רוזחל טילחה אוה .הפיגמ הצרפ .בער ררש השראוב

 רקוב לכ .תורצ ינימ לכ ול םורגל וליחתה ,ורזח םהשכו .יתראשנ ינאו .החפשמה

 םושמ ,בוחרה תא אטאטיש אטאטמ ול ונתנ ,הטימהמ ותוא םיאיצומ ויה
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 .תועובש המכ רובעכ אבא יל רפיס תאז .תיבה לעבו הלודגה תונחה לעב היהש

 ,ןוישרה תא לביקש ינפל ךא .ןוישר לבקל ךירצ היה .השראול רוזחל טילחה אוה

 ,הנטק תוחא יל התיה .ףסכה תא ושפיח םה .תיבב שופיח וכרעו םינמרגה ואב

 םחיר יבאש ןוויכו .םיראלוד המכ הוורפה ראווצ ךותב הל הרפת םאהו ,12 תב

 החפשמ לכל ןתנ ,הלודג הריד התיה ונלו ,גגיתרוק אלל וראשנש ,םידוהיה לע

 ךותל הדליהיליעמ תא םאה הכילשה ,תיבב ונלצא שופיחב וליחתהשב .רדח

 ויה ,םיראלודה תא םיאצומ ויה וליא .ושפיח אל םלצא .הלא םידוהי לש םרדח

 ,םחל תונקל ףסכה תא איצוהל וצר השראול םאובב .החפשמה לכ תא םיגרוה

 וניחבי אלש ,ריינ וסינכהו ףסכה לכ תא ואיצוה םהה םידוהיהש ond ררבתה

 .ןושארה עגרב

 ,דוביעל תורוע ןתונ היה המחלמה ינפל .םיבוט םירשק אבאל ויה השראוב

 בוחרב רג אוה .ול םיבייח ויהש ,ףסכ הבג DA אוה .תשורחהייתבמ דחאב

 הביבסב רוכש רדחב יתרג ינא .אבס תא ונאבה .וטיגב ךכירחא היהש ,ידוהי

 ,יוטיח-תויטבמאל םידוהיה תא םיכילומ ויה םינמרגהו תופיגמ וצרפ .תינלופ
 וכלה אל ,דחוש תתל םדי הגישהש תלוכייילעב .שוכרה תא םיבנוג ויה םייתניבו

 םיבייח ויה םינכשה לכ ,סופיט-הלוח שי והשלכ תיבבש עדונ םא .הזה ץחרמל

 אצי רקובב םכשה ,לענל ףסכה תא סינכה אוהו ,ףסכ תצק היה אבאל .יוטיחב

 לבא ,תחקור יתייה .יתדבע ינא .ףסכה לכ תא ,הציר ידכ ךות ,דביאו תיבהמ

 -ייחתהה תניחבמ םייק WX אבא ומכ שיאש :דחא רבד ועדי םלוכ .אבסב יתכמת

 אבשכו ,הצצפהב רוכבה ונב תא דביא אוה .הרזעל קוקז היה אל אוה .תוב

 וליחתהו םידוהי וילא ושגינ ,הבאלמל ובושב .וינפמ העידיה ונרתסה השראול

 ול םג .יתוא רוקחל ליחתה בוש רזחשכ .רבודמ המב עדי אל אוהו .ותוא םחנל

 רשפא"יאו עוצפ אוהש ,םירופיס יתאצמה זא .גרהנ יחאש יתרמא ול ותשאל םגו
 זאו העצפנ איה .הנש יצח ךשמב רבד יתרפיס אל יתסיגל םג .וילא סנכיהל

 .סנכיהל דחוימ ןוישר יל שי תחקור רותבש הל יתרפיס .הנטק הדלי הל התיה

 הכרצוה דחא םוי .תוליבח יל הרסמ איה .םוקל לוכי וניאו לגרב עצפנ אוה

 .הנמלא :םושר היה ובו קתפ חקפמה הל ןתנ זא .רחא חיבל רובעל

 . . .ףוטה הזש ונימאה אל

 .הצרא תולעלו םהיקסע תא לסחל ורמאש ,םירישעה םידוהיה ויה םיטעמ

 חורבל םיכירצ ויה ,ואל םאש .רדתסי לוכהש awn שיא לכו ,ריפש היה םבצמ

 לכ לבא .ןמזה לכ התיה תוימשיטנא ןה .המחלמה ץורפ ינפל הנש םישולש
 םיאנתה .םירדוסמ ונחנאו ,םיבוט 10 םנשי ודגנכו ,דחא ימשיטנא שי,, :רמא דחא

 יחא .םיטעמ קר הצרא Vy המחלמה ינפל יב ,עודי הבאלממ וליפא ?םיבוט

 .הקיטמתמל רוסיפורפ ,הדנאקב אוה וישכע .טנדוטסכ המחלמה ינפל הצרא הלע

 .ןוינכטב הצרמ היה .טארוטקודה תא השע .הטיסרבינואה תא ןאכ רמג אוה

 ,תירבה:תוצראל םייתנשל ןמזוה אוה

 ץוחמ אצמנ לאכימ ,םייחב יתישע INK רבד,, :יבא Wx המחלמה הצרפשכ

446 



 תויח תויחא עברא .תולעל היה לוכי לודגה חאה לבא .ותוא םחינ הזו .םוניהיגל

 לכ םע ,םיפי םיתבב .םיססובמ ויה םה .וראשנ םיחא ינש לבא ,םהיבא םע ,ןאכ

 רחא םיימויש תרכוז ינא .אובל תשגרתמ תאזכ הרצש ,ובשח אל .תורתומה

 אל ןיידע זא .ינלופה אבצה לש םינורמת םה הלא יכ ,םישנא ורמא ,תוצצפהה

 .םירוורפב םש-יא ,תוצצפ ועמשו םינוריווא ואר .הלודג התיה ריעה .םיגורה ויה

 םימורע ונייה רבכ ונלוכ וב םוקמב יתייה .ןורחאה עגרה דע ונימאה אל םישנא

 תאצל תורשפא התיה יל .ילש ןכש ,דחא ידוהי דמע ידיל .רונתל סנכיהל ונדמעו

 הסנתו שבלתת ,יליגב היהש ,ןכשה לש ריעצה ונבל יתעצה .ראשיהלו הצובקהמ

DAויבא .רישע רחוס ,חקיפ םדא היה ויבא .ותוא לאשו אבא לא שגינ זא !התא  

 אל רבכ הזה שיאה העש עבר רובעכ ?דובעת ןכיה ךל בושח ,תויוטש בוזע,, :רמא

 .. .ףוסה הזש ,ונימאה אל םש םג .םייחב היה

 רעד ייב גנורעייפ-לבוי 6  ןא'זרומ תחפשמ לצא לבוי תגיגח
 .Morjan family celebrating golden wedding % ןאשזרומ החפשמ
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 רטומלרפ םהרבא

 םישרושו תשרומ - אבא תיב

 רוכז .הבאלמ תיאטיסרבינואה ריעהמ הנוע ינא ,ינא ןיינמ יתוא םילאוששכ

 םידימלתהש ,השירדה התיה הבאלמב תידוהיה היסנמיגה תמקהל הפיחדהש יל

 ומיקה הנש התואב .10-11 ןב זא יתייה .רפסה:תיבב תותבשב ורקבי םידוהיה

 .םידסיימה דחא היה אבא .הבאלמב םיפוצ תדוגא תא
 ר''ד ,ג"לש :הבאלמ ישנאל ץוחמ ודמע היסנמיגה דוסייב אבא לש ודצל

 .שפנו בלב םידידי ויה ג''לשו אבא .השראומ רגנוושלוא ר"דו 'זדולמ אדיורב

 תמקהל םיכירדמהו םיצעויה ויה םה .השראוב ןושארה ירבעה תיבה היה הז

 .תיביטארפואוק תדוגא התיה היסנמיגה .םירומ תגשהב ורזע .ונלש דסומה

 .תירבע moana לע םולחל היה רשפאייא הנושארה םלועה:תמחלמ ינפל

 רמגל דעו רחסמל רפסיתיב אלא ,תמייק התיה אל תינלופ היסמניג וליפא

 ילביאלו םינלופל היסנמיג חותפל ראצה תונוטלש ושריה אל הנוילעה התיכה

 .םידוהיל ןכש

 יתלביק אל ינא .םינויצ ונדלונ ונחנא .הבוט תירבע ונרביד ,הצרא ונאבשב

 .תירבעב אלש ,יבאמ בתכמ םעפ ףא

 אובל וליחתה ךרעב 1910 תנשב ."םירדח,, קר ויה 20 האמה תישארב

 וצרש ,םידימא םיתב:ילעב ידיילע הבאלמל ואבוה םה .אטילמ םירומ הבאלמל

 הרומה היה אוה .רקי'צה היה ןושארה .םהידליל תירבעו תיללכ הלכשה תתל

 ןודרוג ותוא ,ןודרוג הרומה ץי'זיפ תיבל אבוה ךכרחא .ירבע קודקידל יבא לש

 ותיבב ,הנושארה םלועה:תמחלמב םיסור םילייח ידיללע ונבו אוה חצרנש

 -ףלא יתדמל OW ,ןושארה ןקותמה "רדחה,, תא ךכירחא חתפ ןודרוג .הבאלמב

 .גרברדל םולש ,יקסניבולג ןמחנ ,ץי'זיפ לדנמ ,באילא יבצ DY דחי יתדמל .תיב

 אוהו ינויצ היה וימי ףוס דעו זאמ ."ןויצ-יבבוח,,ל ףרטצה וירוענמ אבא

 .ןכותה תניחבמ םג אלא ,ןושלה תניחבמ קר אלו ,ירבע ךוניח םידליל תתל ףאש

 .תוימואלה לש קלחכ - תרוסמ :תואנק ילב לבא ,יתרוסמ היה תיבה

 התיה אמא .הב לועפל םיישפוח ונייה .רעונה תעונת ימיקממ היה אבא

 ויה םידליה לכ .תונשל לכות אלש התאר איה .המילשה לבא ,רתוי הקודא

 לע רומשל ידכ ,תיבב הארהש הממ רתוי ישפוח היה אבאש ןכתיי .םיישפוח

 .תרגסמה

 תונויצה לע הכרעמה

 אבסה לבא ,דגנתמ היה אבסה יבא .רדנסכלא ידיסח לש תיבב דלונ אבא

 סקנפב MND השרפה .רבשמ תעש דע לביטש:-רדנסכלאב ללפתהו דיסח היה
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 TOM אוה:ףא היהש ,ימא דצמ ,ילש אבס ,''ןקותמה רדח,,ל יתחלשנשכ .הבאלמ

 עונמל ידכ ,הליפתה תקספהל םרגו שדוקה-ןוראמ חתפמה תא איצוה ,רדנסכלא

 רדנסכלא תא ary אבאו .וללפתה אל naw התוא .'ןקותמה רדח,,ל תכלל ודכנמ

 .תועש הכשמנ המוהמה .ינויצה זכרמה לש שדחה שרדמהיתיבל רבעו לביטש

 ,רכוז דוע ינא .המייקתה אל הליפתהו לביטשהמ ואציש םינורחאהמ היה אבא

 יבא .התוא שבח אלש ,אבא לש למיירטש םידגבה:ןוראב חנומ היה יתודליב יכ

 תחפשמל .''יבר,,ל לאימחרי אבס DY עסונ היה 20 ליג דע .18 ליגב ןתחתה

 .ץיקב ,הזוחאב הלבמ םימעפל היה אבאו .הזוחא התיה ,הבאלמ דיל ,םייטרכיר

 ףתרמב העמש יכ ,ביבא:לתב ונל הרפיס ,90 ליגב השיא ,םירטכירה לש אתבסה

 םהש ררבתה .אבא םע דחי הינב םש םישוע המ ,תוארל הכלה .תוקעצ לוק

 ך''נתה תא חתפ .םדגנ ןעט אבא וליאו ,תונויצלו לארשייץראל ודגנתה םה .םיבר

 ,םייתרוסמה םידגבה שבל אבא .תונויצה תקדיצ חיכוהל ך"נתה תרזעב שקיבו

 םינויצה םעטמ ריצכ ףתתשה וב ,11-ה סרגנוקהמ ובושב .ןילופב םיגוהנ ויהש

 .םיינרדומ םידגב שבל ,הביבסה לש

 דיל .תרחא הגלפמב היה ןב לכ .םינב השימח ויה ץי'זיפ דוד לש ותיבב

 ,םיללכ םינויצ ,ןויצילעופ :לארשיב תוגלפמה לכ תוגצוימ ויה ןחלושה

 .יתד היה אל דחא OX .ריעצה רמושה ,םיטסיקלופ

 טפשמ ,לצרה תעפוה .17 ןב זא היה וניבא .הדבוע התיה ןויצ תביח תעונת

 ."םלועה ,, ,"הריפצה,, :םינותע ארק אוה .וילע ועיפשה תוימשיטנאה ,סופיירד

 לכ .וז הניחבמ תחתופמ התיה הבאלמ .ונתיבל עבק-ךרד ועיגה םינותעה לכ

 הנושארה םלועה:תמחלמ רחאל .הירחא תורגפמ ויה הביבסב תורייעה ראש

 השמ הלא ויה .תוברת תצק םתיא ואיבהו ורזח םה .היגלבל דומלל םיריעצ ואצי

 .ץישפיל ,יקסבשרוו ,יקצנוק ,רקרמ

 ללבל הגאדו רוביצ יכרוצ

 היה ולש ןושארה ינכפהמה דעצה .יסופיט ןכפהמ היה רטומלרפ שירב

 תשלחנ התיה ,לארשי-תורייע לכב ומכ ,ונלש אשידקיהרבחה .אשידק-תרבחב

 ויה תורייעה לכב ומכ .הווקמה היה ינשה רבדה .המרופר השורד התיה .דואמ

 אוה .םייניבה ימיב ומכ יביטימירפ והשמ ,םידולח םירמסמ םע ץעיתויטבמא

 םוכס היה הז - םילבור םיפלא המכ עיקשה דחא לכו םידוהי תצובק ןוגריא

 וכשמנ ראצה תונוטלש לצא תויולדתשהה .הנבימה תא ץפשלו רפשל ידכ - לודג

 לבא .תופעות ןוה הלע הז .תונוכמו הניסרח םע הווקמ המקוה ףוסבל .בר ןמז

 -רוניצ וחינה םהו שוביכה ןמזב םינמרגה ואבש דע .םימ תמרזהל גואדל וחכש

 .ןיעממ םימ

 ךכירחאו 'ןקותמ רדח,, הליחת .רפסייתב לש םדוסיל אבא לעפ ךכירחא

 לודג ףשנ ושע ,הצרא הלעו הבאלמ תא אבא בזעשכ .ןמטוג לש ורפסיתיב

 לכ ורייוצ הדועתבו רייצל עדי אוה .הדועת ודובכל ןיכה דלפנבואטו היסנמיגהמ

 ןורטאיתב הקסעש הדוגא ,"רימזה' תא דסיי אוה .ךייתשה ןהילאש ,תודוגאה
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 היה אבאו ןודעומ וחתפ .תינויצה תורדתסהה שאריבשוי היה 1916-ב .הלהקמבו

 ןוגריאכ תונויצה התיה הנושארה םלועה-תמחלמ דע .ןושארה שאריבשויה

 ןפואב עסנ וילאש ,סרגנוקהמ רזחשכ .11-ה סרגנוקל Wy היה 1913יב .הרוסא

 בשי אבא .הרכרכב עיגה אוה .תבש ברעב היה הז .ול וניכיח ,ילאלג-יתלב

 -תיבל רשי ותוא ואיבה ,התיבה ואיבהל םוקמבו ,םימרדנ'ז ינש וידדצלו הלעמל

 שיא היה הרטשמה דקפמ יכ ,רפיס ובושב .תועש המכ קר בשי אוה םלוא .רהוסה

 תונויצש ,ךל עודי אלה :אבאל רמא אוה .תונחלסב וילא סחייתהו ילארביל

 ,תמליקה-ןרקה לש םילוב ךתא תאבה המל לבא ,תעסנש ונעדי .הנידמב הרוסא

 ינא .ךתוא םילישכמה םיכמסימ דועו סרגנוקה למס תכיס ,תוינויצ תויולג

 דעווה שאר בשוי היה 19162 .התיבה םולשל ךלו ,םתוא poo :ךל ץעיימ

 ."םחליתיב ,, ךכירחא הארקנש ,םיכרצנל הרזע ןתמל הדוגא דסי 1914-2 ;ינוריעה

 .הצעומה לש ליעפ רבח היה 192072 .תינוריעה הצעומב רבח םג היה אבא

 רכש לביק אל םעפ ףא .רוביצ יקסע לשב לכה ,הלילב 12-ב התיבה רזוח היה

 היה המחלמל דע .םיבוהז המכ הבישי לכ דעב לבקמ היה היריעב .ותונקסע דעב

 םינמרגה ולטנ המחלמב .רעי ,הרסנמ ,םיצע ,ןיינב ירמוחל לודג רחסמ:תיב ול

 הלודגה הריגהה וז - הריגהה דרשמב דבע ךכירחא .סרהנ קסעהו שוכרה לכ תא

 יזא .המחלמה רמגב ,1918-ב ךרעב היה הז .תירבה:תוצראל ןילופ ידוהי לש

 םיקה ןכמירחאל .הקירמא:הידבש IPA תוינוא-תרבח לש ףינסה להנמ השענ

 nnd ףסכה .תיבירב לודג ףסכ DID ןתנ אבאש םג יל רוכז .הבאלמב חמק:תנחט

 וליחתה ךכירחא .תיבירה ןמ הפי ונייח דוע הליחת .היצאלפניא התיה יב ,ךלהו

 דחאב ובשי ,ותנשמ םק םרטב ,רקוב לכ .בר שוכר ול היה .ןרקה תא לוכאל

 ברעבו ;התיבה אוביש ול וכיחו םידוהי ובשי םירהצב .ול וכיחו םידוהי םירדחה

 היה אוה .םידוהי רסירת םיתיעל ול וניתמה . . .התיבה תרחואמ העשב ובושב

oaהייריעה םעטמ םולשיטפוש . 

 םידוהי לש ברועמ טפשמ-תיב היה םייק זא .םינמרגה תפוקתב היה רבדה

 המכ וליחתה אבא תעפשהב .םולשת םילבקמ ויה הבישי לכ דעב .םינלופו

 10-15 תובורק םיתיעל םיפסאתמ ויה ונתיבב .תירבע דומלל החפשמב תוריעצ

 ארק אוה .רחא ירבעירפסמ וא "חולישה,, ,"הפוקתה,,מ ארוק היה אבא .םישנא

 דמע ונלש תיבה .האירק ידכ ךות םגרתמ אוהש עדי אל שיאו ,שידייב םירבדה

 תותיכ .יונ-תוניגו oxy םע ,לארשיץרא לש הריווא חפיט אוה .הניפב

 םג .שירב לצא הלק העש תולבל הניגל ונילא ואבו שפוח תעש ולטנ היסנמיגהמ

 ונייה ,היסנמיגל ונכלהש ינפל .הניגל םיאב ויה ''ריעצה רמושה,, ןק ירבח

 .הניגב םידבוע ונייה .םהיניב היה סינוי ר'ד .שיא 15-20 ,הניגב םיפסאתמ

 הדובע דחא לכל יתתנ .ךירדמה יתייה ינא ."ךרדב"הנידמה,,מ קלח םג היה הז

 .היסנמיגל ונכלה own ,תמייוסמ

 .םתוא ךרבל רפסה-תיב להנמ זא אב .בהזה תנותח תא הננערב וגגח ונירוה

 TAY תיבה ?דציכ .הרייעב דיחיה ''יוג,,ה היה אוה יכ ,אבא לע עמשש רמא אוה

 םיציצע תנקתהב Tay אוה ;קרס ינליאו יוניצע וב םיצעה בורש ןג ךותב

 ;יוג רג תיבבש ןמיס ,םיחרפו םיציצע ןולחב םיאור םא :רמוא היה אבא .תונולחב
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 אב רבדה .ןג ךותב ונרג ונחנא !בורל םיצע ויה ונל ךא .ידוהי הז ,קיר ןולחה םא

 תיב ול היה ,קושב הרייעה זכרמב רגש ,אבא לש אבא ,אבסה םג .השוריב ונל

 ולדג וירוחאמו תיבה תא הנק ,יקסבשרו םהרבא ,אבס .רזנמ םעפ היה הז .ינש

 קחשל םידוהי םשל םיאב ויה ,באיזומת ,ץיקה ישדוחב .םיחישו Dp ny ירפייצע

 .סרית לש םיערז תצק השראומ איבמ הנש לכב היה אבס .םיצעה לצב חאש

 ונייה םירושק ךכ .רעי שיא היה ויבא םג .ולש הכוסה ליבשב ךכס לדיג אוה

 .תורוד הזמ עבטל

 דרמ היה הז .לארשי-ץראל דליכ אבא תא ףחדש םירבדה דחא היה הז ילוא

 .תואלקחה תא בהא אוה .וימדרחשמ ינויצ היה אוה .תולגב

 ,תונב לש היסנמיג םג התיה תירבעה היסנמיגל ליבקמבש ןייצל יואר

 בצמה ערוהשכ ,םימיל .םינבל היסנמיגה המקוהש ינפל Ty המקוה איהו

 ,םירצונ לש היסנמיגב הדמל ברה לש ותב .תודסומה ינש תא ודחיא ,יפסכה

 .תונב לש קר היסנמיג התיה םשו דחי תורוחבו םירוחב ודמל הפש ינפמ

 .תירצונה היסנמיגל ולש תבה תא חלש ץיבולגס ברה

 ךוניחה תא וא ,המדיקה תא וא ,תונויצה תא ללשש ימ דגנ קבאנ אבא

 ,םינמרגה וסנכנשכ .םידוהיה לש םיסרטניא לע תצרמנ הנגה ןגה אוה .םדקתמה

onהמ .אבצה ןעמל תבשב תויונחה תא חותפל ושרד  Wyםיקודאה םידוהיה ? 

 דחא תסנכ-תיבמ ךלה אבא .שדוקיירפס לע ובשי םהו ,תונחל תונבה תא וחלש

 םג אוה .םישנה תאו תונבה תא וריקפי אלש עבתו 'לביטש ,,ל "לביטש,,מ ,ינשל
 .ץיבולגס ברה םע םיסחיב היה דימת לבא .ברה לש ותעד לע הז ןיינעב קלח
 םידוגינ םג ויה לבא ,הליהקה יניינע תא להינ אוה .םיפתושמ םיניינע םהל ויה

 שרד אוה !םכידלי תא םכמ חקא ינא :עירתה אבא .תונבה ךוניח תמגודכ ,םיבר

 .תידוהי היסנמיגל תונבה תא חולשל

 תומרתהה .תמייקה ןרקל םימרות ויה ,הרותל ולעש ןמזב ,םירופיכה םויב

 םיאב ויה .תסנכה תיבב הצרהו השראומ םדא אב .תונגרואמ ויה הבאלמב

 תיבל תיבמ ורבעש םישנו םישנא תורשע ונגריא ונא .ןילרק ר"ד ,בילטוג

 .תיבב חרפה תא ,האנהו הפיה תא בהא אבא .םישנאה תא ומירתהו המישר יפל

 הארשכ .יפוי בהאו הפי ידוהי היה ומצע אוה .תטמוקמ הפמ לבס אל אוה

 ומצע אוהו ?קרסמ ךל הנקאש התא הצור :ולאוש היה ,קרוסמ אל ןקז ולו ידוהי

 ,רומוה אלמ ןורחאה ומויל דע .וחורב היה ריעצ .הכלהכ יושע דימת היה ונקז

 ,תוגצהה לש יאמבה היה .''רימזה ,ב תונויערה תא הלעה אוה .םידלי בהא

 ול היה תונושארה םינשב .תירוביצ הדובעב poy אל ץראב ND .םימולקידה לש

 .האירקב poy ךכירחא .הלופעב םיצעל רחסמ:תיב

 ןימוי-קיתע רפס

 py לופיל םיטמ ץעיתב םהבו תובוחר ויה .םינוש תובוחר ויה ונריעב

 .םיתבל הסינכב תוחישמו תבשב ןהילע תובשוי תוידוהיש ,םייתש וא תחא הגרדמ

 .םיאנ םינגו םיאנ םיניינב םע ,םיצע תורדש םע םיבחר ,םיפי תובוחר םג ויהו
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 םיסורהש חטש היה .םאנוד 80 ךרעב היה ןגה חטש .הפיו לודג ינוריע ןג היה

 ידיילע עטינש חטשו ,וב ולפיט םינמרגהש חטש היה .קיתע היה אוהו וב ועטנ

 קלחה םג היה םש ,ןשיה ןימלעהיתיב דיל ותליחת ידוהיה בושייה .םינלופה

 היה ובורב הבאלמ זכרמ לכ .רתויישדח רוזא היה ברעמ דצלו .רתויב קיתעה

 ריעה לש הרוביעב ורג םייוגה .תברועמ היסולכואה התיה קושל ביבסמ .ידוהי

 היה יחרזמה רוזאה לכ .קושל ביבסמ וזכרתה םידוהיה .המדאה תא ודביעו

 -תמחלמב .יתוכאלמ היה םהמ דחא .םינטק םימגא ינש ויה הבאלמב .ידוהי ובורב

 ,םימ וסינכה ,למשח וניקתה ,םוקמה תא םינמרגה וצפיש הנושארה םלועה

 ,םייידגב ילב וצחרתה .הצחרל pax םג היהו .םינכהו םישפשפה תא ודימשה

 .ןייוצמ ןייחש היה אבא .םש תוחשל ולכיו רדח לש לדוגב תוכוס ויה םישנל

 םיבצקה לכ .םיבצק הברה ויה הבאלמב .תוחשל ועדי םידיסחה הבאלמ ידוהי

 םיבצקה לכש ותולעפתה תא yan םעפ אל אבא .הרותייעדוי םישנא ויה

 ריכזמ היה םידידי םע תוחישב .תורחא תורייעב ומכ אלש ,רפסייעדוי םה ריעב

 .םיבוט םיכודיש וצר ,תונבהו םינבה תא ודמיל ,הרות ועדיש הלא םידוהי

 תב ,רטומלרפ תימלוש הנושארה ותשא ,לארשיל הנשה עיגהש ץיבודרומ

 לע הקחשמב הנייטצה ,יקסנישיו תיבל ,ץיבודרומ ה'צננ ומא .קסנולפמ םהרבא

 .יקסנישיו בצקה לש ותב איה .םינשב תורשע םעה-תיבבו "רימזה ,ב המבה

 ינב םע םתוא אישהלו תונבלו םינבל ידדצ בר ךוניח תתל דיפקהש דבוכמ תיב

 .ללכה לע דמלל האבה ,המגוד קר יהוז .םיליכשמ תוחפשמ

 אוהש רעשב בותכ .לטנזור הדוהי לש אבאל ךייש היהש ,קיתע רפס ידיב שי

 ,רפסה לע בותכל םימכח ורסאש יפ לע ףא .1713 תנשב םדרטסמא סופדב ספדנ

 qa ןב המלש ריאמ האולמו ץראה םשה דובכ ,םירז וב וטלשי לבל רתומ לבא
 דמלמ היה ולש אבא .אבא לש ןקז דוד היה אוה .אבאמ הז .לטנזור קחצי

 לע דקש אוה .ב"הראב רוספורפ היה לטנזור הדוהי .םימדקתמ םידימלתל

 .םייארק תודהי לע הנגהה תורפס םוסריפ

 הסנרפהו הרובחתה

 ומכ קריו םיצע תעפוש הכ הרייע דוע התיה אל :הרייעה הארמל הרזח

 לשו תופצפצ לש הרדש התיה תבכרה תנחת דיל .תובר תורדש ויה .הבאלמ

 דחא ןג היה .ץיקב תוקורי ויה ןה ,תורדש oy תובוחר המכ ויה ריעב ;םינומרע

 םינגב לפטמ היה הנשיהנש .םיחרפ תוגורע םע ,יתפרצ ןונגסב היה אוהו ינוריע

 ,תיבאלסובורפה היסנכה לש ןג היה ינוריעה ןגל לעמ .יעוצקמ ןנג ,ינמרג

 .שוביכל למסה היה הז .התוא וסרה ,תואמצעל ןילופ התכזשכ .ונב םיסורהש

 ינב םיצע ואיבהו שדח ןג וב ועטנ םינמרגהש חטש היה ,יתפרצה ןגל ןימימ

 ןיעכ ורציו דחי ורבחתה הלאה םינגה תשולש .רדהנ קראפ ולתשו םינש 5

 גחה םייקתה ,1928 תנשב היה הז ,הבאלמב הנורחאה םעפב יתויהב .רכיכ

 הדמע .ריעה Son רפסה-"תב ועיפוה הזה גחה םויב .יאמב 3 יתרוסמה

 יתוארבו .תידוהיה היסנמיגה םלומו םירומה םע תותיכ יפל תינלופה היסנמיגה
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 םלומו ,םיכומנה םירומה םע המוק יכומנ םידוהיה םירענה ןיב םילדבהה תא

 .בר לבס יתלבס ,םינוסח רפכ:ירוחב ויה םבורש ,תייוגה התיכה

 ינא .תוועמה תא ונקית ,ץראב ולדגש ונינבש ,רמול לוכי ינא ,ירשואל

 תכלל אלש ולכי וז ךרדב .םירשע ינב םינב ודמל יתיא .ירצונ WV NAA יתדמל

 .בוט טלקמ היה הז .אבצל

 ויה קושה יעבר תשולש .קושל ביבסמ זכרתה ידוהיה בושייה ,רומאכ

 ריכהל תלוכי אל ,הבאלמב ברעב תלייטשב .םירצונ לש עברו ,םידוהי לש תוריד

 ןיא הבאלמבש ,בושחל תלוכי תבשב ןושארב תאצישכו .םייוג םג םש םירגש

 .ץוחב ויה םלוכ .ןגל דע קושהמ בוחרב םילייטמ םידוהיה ויה ברעב יכ .םידוהי

 .ללפתהל הביבסהמ םירצונה ואב 'א םויב וליאו .בוחרה תא רובעל היה השק

 .ודמל םיידוהיה רפסהייתבב .'א ימיב תורוגס ויה ןה םג םידוהיה לש תויונחה

 .השראול םיסובוטוא ויה הנורחאה הפוקתב .לחניקולח ויה םיפוצר תובוחרה

 רקיע הליחת .םיסובוטוא המחלמה ירחאו ,תבכר התיה המחלמבו המחלמה ינפל

 .תורכרכב התיה הרובחתה

 וז תבכר .וחינה םינמרגהש ,אטוזתבכר רמולכ ,"הקיילוק,, םג התיה

 םע טנזרב תוסוכמ תולגע ויה ,תבכרה דבלמ .תורעיל הבורקה הביבסל הכילוה

 .תבכרה העיגה אל םהילאש ,תומוקמל םהב ועסנ .םידדצה ינשמ םילספס

 "םינתוחמ,, .תבכרב עיגהל תלוכי אל ,לשמל ,קסנולפל .דחא וק קר היה הבאלמל

 םירטמוליק המכ קחרמב הנווכב ונב תבכרה תונחת תא .תבכרל הלגע םירכוש ויה

 תורייעה לכב ומקוה ראצה ימיב .הייריעה ןמ דחוש לבקל תנמ לע ,ריעהמ

 .םוקמ-תבריקב תבכרה-תנחת תא ונב ,דחוש םלישש ימ ךא ,המ-קחרמב תונחתה

 ןיעמ םש םקוה .ריעה תוחפתהל העייסו םידוהי הילא הכשמ תבכרה:תנחת
 :דואמ הפי הנחת התיה .תוליבח תאצוהב וקסעש ,םידוהי ובשייתה םש ,רוורפ

 רטמוליק העבש .היסורפל לובגה ינפל תחא הנחת התיה וז .השראויגיצנאד

 .הנושארה םלועה-תמחלמ רמגב הנתשה לובגה .הינמרג םע לובגה היה הבאלממ

 .גיצנאד דע הסנכנ תבכרה

 הבאלמ לבא ,ללכ-ךרדב ירושימ היה רוזאה .העבג לע הערתשה המצע ריעה

 ונריעב היה .תוירוזאמה תוציבה הצק היה ןאכ .רוזאה לכ ינפ לע תממורתמ

 .לחנה ינפ לע ץפוק יתייה ,רפסה-תיבל יתכלהשכ םימעפ .שבייתה לחנה .לחנ

 ץיקב לבא ,חספל ונלש תושדחה תוסוכה תא לובטל היה רשפא דוע חספיברעב

 .םירטמ השולשב היה ובחור .לחנה שבי

 דחא ןיעמב .תונייעמ ויהו הבאלמ תוביבסב תוראב ויה ?םימ ונחקל ןיינמ

 המכ בואשל תלוכי .הבוגה תא הקיזחהו ןיעמה יפ תא הרגסש תיבח הדמע

 20-30 ונתנש ,תונייעמ דוע ויה .ןייעמה ןמ אב הז לבא ,תיבחהמ תיצרש

 םיתבל ואיבה םימה תא .םימגאה תא ןיזמ היה הזו ,העשל םיבקועמ:םירטמ

 הגאד ךכירחא .למשחייווק וחתמ םינמרגה ANY תרחואמ הפוקתב םג ,םיילדב

 הל ורביח חמקה תנחטמ הנוכמה תא וחקל ,הנחת ומיקה .רואמל הייריעה

 ונקרזו לזרב טוח ונחקל ,בוחרב ונלייט םעפ .לזרבמ םילבכ וחתמו רוטארנג

 . . .ךשוח היה הרייעבו - שא תוצוצינב וניסכתה .םילבכה לע
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 םייח-תוחרואו לווה

 רובעכ קר .יתשגרה אלו יתיאר אלו ,הבאלמב םתוא יעייחש םירבד שי

 לש תונלבוסה רסוח התיה םירבדה דחא .םירבד ןיבהל יתלחתה םינשב תורשע

 .תורייעב םידוהיה לכל טעמכ ינייפוא היה לוזליזה סחי .םירצונה יפלכ םידוהיה
 ,םייח םניא םהייח .תויחל ךיא םיניבמ םניאש ,לכשיירסחכ "םייוגה,, תא ואר
 אל ונל לבא ,םיעדוי ונחנא ,םימכחה ,ונחנא .םיללמוא םה ,העד ירסוחמ םה
 "םיצקשה ,, םג ךא .םיקרוי ויה ,היסנכה ינפ לע םירבוע םידוהי ויהשכ .םינתונ
 םידוהיה לבא ,ינוריע םילוח-תיב היה .םידוהי לש תסנכייתב יבגל ןכ ושע

 .הז םילוח-תיבל עיגהל אלש ולדתשה
 אבא .תובוטה תודימה תא םג ןייצל רשפא ,רחסמב תוניגהה:רסוח םע דחי

 ילעב לצא הנוק היה (בוט-ןב יכדרמ לש אתבסה יבא) ןיטשדלוג לסוי 'ר :רפיס

 םילבור םיפלא המכ ץירפל ןתונ היהו האובתה לובי תא םינלופה תוזוחאה

 ךרוצ ןיאש ,חוטב היה .ףסכה תורטש תא הנומו רפוס היה אל ץירפה .הרומתב
 .תומיתחו םיזוח ילב ,דבלב ףכ תעיקת ידיילע ומייתסנ תוקסעה בור .רופסל

 ויה אלשכ ,םיפסכ יכוסכס לש םירקמב .םיזוחמ תושדוקמ רתוי ויה תואקתפ
 הלילחוסח קקדזי Xow ידב עבותה רתיו ,חיכוהל עבותה ידיב תואתכמסא

 .ריעזה רחסמב תוניגה-רסוח לע רישע רולקלופ םג םייק ןבומכ .עבשיהל

 היה ינלופה "םיפוצה,, ןוגריא ןיבו ''ריעצה רמושה,, Paw הפוקת התיה
 םעפש יל רוכז לבא .םהמ המכ ונמזה ,הביסמ ונישעשכ .הלועפ-ףותיש תצק

 . . .ךכירחא וריזחה אלו ,הניגנ ילכ ונלצא ולאש
 קר .דואמ תוקוחר םיתעל אלא ,דחי "םייוג,,ו םידוהי וקחיש אל םידליכ

 ,םיילאפיצינומ םיניינעב תובישיב "םייוג, DY ובשי ,אבא ומכ ,םינקסע
 רזח אוה .ץיבקציפ דחא היה ,לשמל ,ונלומ .הרייעה יבשות לכל םיעגונה
 תוכוסבש רכוז ינא .תויאלקח תונוכמב ידוהי םע תופתוש ול התיהו היסורמ

 .החוראל הכוסל ותוא ונימזה
 לנלופ אפור היה .ימואל עקר לע "םייוג,,ל םידוהי ןיב םיכוסכיס ויה ,ןבומכ

 ירבח .ימשיטנא אוהש ועדיו םידוהי םילוחל אב היה אוה .ול וקקזנ םידוהיש
 דואמ תובורק םיתיעל .םינבאב םתוא ומגר ,לויטל ואצישכ 'ריעצה רמושה,,
 .יאנג תואירק WANK םיקעוצ ויה ,הרייעהמ ונאצישכ

 ,תורישב קר אל ודבעש הכאלמיילעב ויה .הכאלמב ,רחסמב וקסע םידוהי
 .שובל ,םיילענ ,םייפגמ תונקל ידכ ,הריעה קושה םויב אב רפכה .רוצייב אלא
 ,םיעבוכ םש ורכמו ,דב תויושע ,תונטק תוכוס תורשע םידוהי ומיקה קושה םויב
 .תבש ברעל תבש ברעמ ובערש םידוהי ויה .תיקדיס ינימ לכ ,םישובלמ ,םיילענ

 ולביק הלא םישנא .םיבוהז המכ שממ ושפיח .םייקתהל המב םהל היה אל
 הנתנ היסנמיגה .תואשמל וכיחו קושב ובשיש ,םילבס ויה .הייריעה ןמ הכימת
 .תוחפשמ לצא וררוגתהו ואב תורחא םירעמ םיבר םידלי .הסנרפ תצק

 םירלדנס םג ויהו .השראומ הרוחסה ואיבהש ,םיילענ לש תויונח םג ויה
 ,םיסוס ולזריפ םיחפנ .''םייוגה,, ליבשב Way קושב ודמעש הלא לבא ,םיבוט
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 .די תדובעב םישוע ויה םירמסמה תא םג יתודליב ,םיינפוא ונקית .תולגע

 םיפוא ויה ''םייוגה,, .התוא ומיאתהו לזרב תכיתח ולטנ אלא ,ונק אל הסרפה תא

 וניכה םה .םינווי לש היפאמ התיה .םירצונ לש תויפאמ םג ויה .םתיבב םחל

 -תמחלמ דע .הפאמ-ירבד םג לבקל היה רשפא קושב .םידחוימ הפאמיירבד

 .תופתושב אל םג ,םיריזח אל לבא תומהביירחוס הבאלמב ויה הנושארה םלועה

 תרצותה תזכורמ התיה קושב .םיסוסל םידחוימ תומוקמ ויה קושה ימיב

 םה .םהל ץוחנה תא ונקו םתרצות ואיבה םירכיאה .תופוע ,םיציב :תיאלקחה

Wpםג היה הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל .ןושיע יכרצו םיילענ ,םירורפג ,טפנ  

 המכ ויה .האובת לש םידוהי םיאנוטיס ויה .הינמרגל האובת רחסמל זכרמ

 רחוסל תכייש התיה המוק לכ .תומוק 3-4 ,האובת ינסחמ ושמישש ,םיניינב

 .הינמרגל םיזווא תוקהל םירכומ ויה .הינמרגל חולשמל האובתיירכ ויהו ,רחא
 םיניצקה .םיסור םילייח דודג ריעב הנח הנושארה םלועה:תמחלמ ינפל

 םיניצקה תושנ .הירטנלאג לש תונח הל התיה ונלש אתבס .םיפשנ םיכרוע ויה

 הז לכ .תוצונו תוכיס ,םיטושיק ,םירותפכ :הלא םיפשנל םיאנ םידגב ןהל ורפת

 הנוע לכב .ידוהי עוצקמ התיה איהיףא תונעבוכה .םידוהי לש םתסנרפל עייס

 .ריעב וניקתה תוירכונ תואיפ םג .עבוכ םדא ךירצ

 ךוניחו תוברת

 רתוי .תובישיו הרות-דומלת ,רפס-יתב ויה .תוברתהו ךוניחה םוחתל התעו

 .הירפס התיהו עונלוק היה רחואמ

 ,"'דנוב,,ה לש בולק ,הנוילעה המוקב ,ןיינב ותואב היה ,"רימז,,ל ףסונ
owםהל התיהש ,םיתביילעב לש םינב םג לבא ,הכאלמ ילעב רקיעב וזכרתה  

 רתוי ךייתשה "רימזה,, .'םיטסיקלופ,, וא םינויצ ויה אלשו תילאמש היטנ

 התיה הנושארה הירפסה .הירפס התיה תינויצה תורדתסהב .ינוניבה דמעמל
 םש ופילחה ברע לכ .תיטרפ הירפס התיה וז .יקסנישיו לדנמ לש גגה:תיילעב
 .תירבעבו שידייב םירפס

 ימדמ אב ףסכה .הירפס התיה היסנמיגב OA .תוירפס Ty ויה ןודעומב
 לכב .הזל הז םירפס םיליאשמ ויה .הירפסל קקזנ אל ליכשמ ידוהי םלוא .רבחה
 םירפס ויה אל ''דנוב,,ב ילוא .תירבעב םירפס ויה תוירפסב .םירפס ויה תיב

 .תירבע םג םשו הפ ;שידייו תינלופב ויה תוירפסה בור .תירבעב
 ."ףרגוטמוניק,, ארקנ אוה .הנושארה םלועה-"תמחלמ ינפל Ny היה עונלוק

 .םירמזיילכ םיאב ויה .םיקחרממ ,ץוחה ןמ אב ןורטאית .בר להק ךשמ אוה

 .הבוט הקיסומ ונגינ OF .םישנא 3-4 לש תרומזת התיה
 .הבאלמב יתיאר הקסנימק הדיא תא .םימעפל אב היה ןורטאית ,רומאכ

 ןיינב .בנג הקטומ ,רוביגה ןושמש :תוטרפוא ויה .תרפא הל'הרימ תא יתיאר
 םירצונ לש תוגצהלש ,הארנכ .ברעל ותוא ורכש לבא ,ידוהי היה אל ןורטאיתה

 תעבש .תיאלקח הבורב התיה הבאלמב תירצונה היסולכואה .להק אב אל

 טעמכ םיכלוה ויה ,םידליה תא דירוהל םא ,םיפלא תשמח וא ,םידוהיה םיפלא

 .םלוכ
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 -תיבב םיסנכתמ ויה ברע ברע ;'ריעצהירמושה,,ב םיפסאתמ ויה ברעיברע

 היסולכואהמ 80% טעמכ .ןיינע םיאלמ ויה םייחה .ולש גוחב INK לכ ,םעה

 הדיקפל הדיקפמ וכרענ ,תאז דבלמ .תמייוטמ הדוגאל םירושק ויה םידוהיה

 ובשי םש .הרייעב הכיפהמ הלח "רימזה,, ןודעומ תמקה םע .תונוש תוביסמ

 אל תיבה .דואמ םיקודא םיתבמ ואב הלא לכ .דחי תורוחבו םירוחב שארייוליגב

 הלא .םירוהב דרמ היה הז ;ןוסא היה הז .דחי םילבמ תורוחבו םירוחב ךיא ,ןיבה

 תא רוגסל םינקסע םעטמ ץחל היה .םירוהה יפ תא ורמיה ,ןודעומל ואבש

 .וחילצה אל ךא ,ןודעומה

 ,ןייטשדלוג ,יקצנוק ,תלוכמ יאנוטיס ,יקספוטס :םידוהי םיריבג םג ויה

 םתורישע ךא .תורסנמ ,חמקיתונחט ולהינ וא ,םירחוס ויה םה .קנרפ ,ץי'זיפ

 רתסב ומרתש םידחוימ םינבדנ ויה .ידוהיה רוביצה ןמ םתוא הקיחרה אל

 היה יקסנישיו לדנמ .תורידה ןוקיתב ,ךוניחב ורזע םה .לשמל ,הלב תסנכהל

 ןחלושה לע קפד ,הרותב האירקה תא קיספה ,ינשל דחא תסנכ תיבמ רבוע

 . . םחלל ובערי םידוהיש ,ןכתיי אלש רמאו

 .תויונח רשע הריכשה הייריעה .םידוהי לש תובר תויונח ויה הבאלמב

 היה אוה .רקסויפ דוד 'ר היה הלאה םינוונחה דחא .דואמ תולד ויה תויונחה

 לש ןיישעת םג היה .םודאו לוחכ pao Awd ןובס ול היה .יאטיל הארנכ

 םיקסע ילעב TY ויהו ,םיעבצה לכמ תוירכוס וליק 3-2 Swan היהש ,תוירכוס

 .םינוש

 תונומת oy האופר ראתמה ,ידוהי לש די-בתכ יל וארה ,הבאלמב יתרקיבשכ

 ,םדרטסמא יסופדמ םירפס ואיבהו םירפסייבבוח ויהש ,םידוהי ויה .םירויצו

 תב ףסכ תכירכל הנווכה .תונמא תודובע לש תרוסמ ןיא ןילופב .'וכו הילטיא

 הדובע התיה וז .דואמ הבר התיה ותובישח ,הזכ ספוט אצמנ םא .הנש 0

 11-10 ליגב ונתחתה ןה .םידלי ודילוה אלש ,תותבס ויה ונלוכל .תינלופ-תידוהי

 תא איצוה ןוראל שגינ יברה .הרזע שקיבו ברה לא ץר אבסה .םידלי ודילוה אלו

 דצמ ונלש אבס .רודל רודמ רפסה רבע ךכירחא . . .ליעוה רבדהו ,ול ןתנו שמוחה

 תא הל ןתנ הנושארה תא אישהשב .תונב שולש ול ויה ,ואדנל לאימחרי ,אמא

 השע ךכ .ם''וכס ותרומת ןתנו הרזח שמוחה תא חקל תרחמל .הלוגסב שמוחה

 ותוא ונלביק ונחנא .הלצא ראשנ שמוחהו ,הריעצה תא חקל יבא .היינשה תבל

 150 ינפל דלונ םהרבא אבס .םהרבא םשה םושר רפסה ךותב .הנותחל הנתמב

 עיצה בזעש ינפל .'וכו בוט לזמב דלונ םהרבא ינב :ויבא בתכ םש .םודרב הנש

 ברקב תודגנתה המק .הבאלמל םירענל רפס-תיב דוסיל לבור 15,000 םייהזורל

 . .הבאלמ ודמלי םהינבש וצר אלש ,םידיסחה

 יברל yor דחא םוי .לזרביירמוחל תונח ול התיה ואדנל לאימחרי אבס

 רוכמל ידכ ,םייוגה םע "תייוג,, םויה לכ רבדמ אוה ?תושעל המ ,הצע לוטיל

 רוכמל הצור אוה ."לביטש,,ל תכלל ,הרות דומלל תוהש ול ןיאו ,הרוחס םהל

 לע םלוח אהתש בטומ !רוכמת לא :יברה ול רמא .הרותל תונפתהלו קסעה תא

 . .תונחל עגעגתתו ךכירחא בשתשמ ,הרותה דומיל
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 ןמרה הרש

 לבא רכזל

 רעד) עושוהי יבר ,ויבא maa לדג ,יקסבשונגמ ןימינב םהרבא ,יבא

 ,תיבבש הרמוחה ףא לע .רוג ידיסח לש שרדמה:תיב יאבג ,(העיש רעצראווש

 .אבס לש ותונחב רזע אוה .םלוע לש ומורבש םיניינעבו םירפסב יבא ןיינעתה

  .הטיחש דמלי ax) aw אבס לש ושפנ הקשח .ןיז'זבב טחוש ,חא היה אבסל

 חמש ודוד .ןיז'זבבש ודודל עסנו ולימרת תא אבא ול ןיכה ,דחא ריהב םויבו

 תא הארשכ ,הז דוד לש ותבזכא התיה הבר המ ךא .טחוש דיקפתל ורישכהל

 רדס םלשנו םת זאמ .הנושארה תלוגנרתה תא טוחשל ותוסנב ףלעתמ ךרבאה

 .הטיחש

 ןח האצמ .ויקסעב ary םהמ דחאל .םישנא המכ יבא ריכה ןיז'זבב ותויהב

 .רכשב ולש רחסמה-תיבב דובעל ול עיצהו ,יבא לש ןובשחב ותואיקב שיאה יניעב

 . . .ילוא זאו ,תונובשח-תלהנה דומלל הצר יכ ,םיכסה אל יבא ךא

 רובעכו ,םיסקנפ תלהנה םיבתכמ תפילח ידיילע דמל .הבאלמל רזח יבא

 אשנשכ .הפי יד רכתשהו םיטייחה ןוגריאב הדובע לביק ,ןיז'זבל רזח הנש יצח

 דחי ,תינויצ הדובעל ישפוחה ונמז תא שידקהו םשל רוגל רבע ,בונח'צמ השא

 ןאכ .הבאלמב "רוה ועקתשה םינש המכ רובעכ .זאד םיאבונח'צה םינויצה םע

 היה ,תרכוז רבכ ינאש םימיבו .ינויצה ןויערה ןעמל יבא לש ותדובע הליחתה

 הנקיז תעלו םינויצה ןיב הליחת .תמייק-ןרקב ,דוסיה-ןרקב ובורו ושאר עוקש

 תיבב ימצע תא תרכוז ינא .ומוקמ היה אל םיריעצה ןיב יכ ,"יחרזמ,,ל ףרטצה

 הריפצה,,ו 'הריפצה,, ןותע תא mp היה ל"ז יבא .7-8 ליגמ בהלנ ינויצ

 תנומת ילצא היוצמ .םש בותכ המ ןיבהלו אורקל ונתוא דמיל אוה .''םידליל

 ןיוול ,ןמטוג לצא ודמל םינבה .יחא ידיב "הריפצה,, תא םיאור הב ,החפשמ

 הליצו הלגצ הננא לצא ךכירחא ,טייהדנוזג לצא הליחת תונבה .היסנמיגבו

 ,ינא תרכוז .די ןהל הביצמ ינא הזב יכ ,םירקיה תומשה תא תמשור ינא .ןמלרפ

 לע ITM תונחה תא רגס יבא .הבאלמל ולרט ר"ד עיגה ,דחא ריהב םויבש

 .הצרא תולעל תוכזל התיה ושפנ תאשמ .דוסיהיןרק ןעמל םירתהל ידכ ,םיחתפה

 יתוא ץירמהל ליחתה ,1925 תנשב הצרא יתילע ינאש רחאל .םולח הז היה ךא

 .םשגתי ומולחש ,ונעמל תושעל
 לש תועש רחאל ,םתוא יתלביק םש ,ופי למנל ירוה ועיגה 1956 תנשב

 וצראב תויחל הכז אל ל"ז יבא .םילגנאה ימיב גוהנכ םיילמרופ םירודיס

 ואכיד תוערואמה .1945 דע התייח ימא .םישדוח 10 Nays רטפנו תלחוימה

 יל השק :בתכ אוה .יבאמ יתלביקש דחא בתכמ יל רוכז .ול דמע אל ובלו ותוא

 תשולש תא ורסא,, .ורעצבו ותחמשב קלחתהל םימעפל ךירצ םדא ךא ,ךל בותכל

 Tran תכלל םילוכי םניא םינבהש ,ןיבמ ינא .ינלבוס ינא .''ישפנ לבס הזיא .ינב

457 



 םלוכ ינויצ הכ תיבב עודמ לבא ,ולשמ לאידיא ול שי דחא לכ .תובא יכרדב

 הלצינ .תופרוטה תויחה ינרופצמ םתוא ליצהל ידכ ,לכה השע אוה ?םיטסינומוק

 .ל"ז עושוהיו רנבא - םירדענ םיינשמ ץוח ,החפשמה לכ

 ,םירפס םידליל תונקל גהונ היה .לוחו שדוק ירפס לש האנ ףסוא יבאל היה

 הנק 1917 naw ףוסב :ינורכזב תרחנ ןיינעמ טרפ .םהיקפוא תא ביחרהל ידכ

 :1916 תנשב העיפוהש ,ןייטשנייא לש תרבוחה תא ,השראוב ותויהב ,יבא

 ,זא ותנבה יפל ,תורוש רפסמ יל ריבסהו oy לכ בשי אוה ."תויסחיה תרות,,
 .רשפאהילככ רהמ רמגיי הזש יתיצר ."ןכ" :יתינע ינא "?הניבמ תא" :לאשו

 .ךישמהל היה ךירצ תרחמל ,םרב

 Trans לע דיפקהו יתבתכש םירוביחה תא קדב ,ך"נת יתוא דמיל יבא

 רישל ונגהנ ןכ .ול הדותיתריסא יתייה ןמזה תצורמב לבא ,יתסעכ םעפ אל

 םיעוגעג ועיבה אבא ינפ .האנ לוק םג ול היה .ןויצ תורימז ,תבש לילב תורימז

 !ךורב ורכז יהי ,ןויצל םיזע

 ןראפ 5 ("לוסנוקה") יקסבשונגמ ןימינב םהרבא לש ותיב ינפל
 ("לוסנָאק רעז") יקסוועשונגאמ ןימינב םהרבא ןופ זיוה

In front of Abraham Benjamin Magnoshevsky (the ‘‘consul’’)’s house. 
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 םולב םהרבא

 אבא תיבמ תונורכז

 רמוכ ונילא אובל גהונ היה .הקצולפ בוחרב םירפסל רחסמ-תיב היה יבאל

 התיה תונחה לש תלדה .תונומת רחבו שקיב ,רמוכה אב תחא םעפ .תונקל דחא

 :רמאו ,תונחל שגינ אוה .עודיה ימשיטנאה ,יקסבורוט בוחרב רבע .החותפ

 רוגסל שקיבו ,תושעל המ עדי אל רמוכה ?'"דוהי לצא הנוק התא ,ה'לאבא,,

 :םינוק ולאשו ורבעש םירקמ המכ דוע ויה .תונחב הנק אל זאמו .תלדה תא

 ."םידוהי לצא םינוק םתא עודמ,,

 םידימעמ ויה .ישישו ישילש םויב היה הז .קושה םויב וישכע רכזנ ינא

 .המוהמ המק םואתפ .םיעבוכ ,םידב םיאיצומ ,םיטייחה ,םירלדנסה .תונחלוש

 .תורוחסה םע תונחלושה תא ךופהל וליחתהו .םינוירב לש הצובק ועיפוה

 .םינוירבהש ינפמ ,חורבלו הרוחסה תא ןוזפחב ףוסאל וליחתה םידוהיה

 .קושה ןקורתה תורופס תוקד ךשמב .1937 תנשב היה הז .תוכמ ונתנו וערפתה

 .קושל תולגעב םיאב ויה םיירפכה .ולזגו ובנג םה .םורגופל הנכה ומכ היה

 וניכ ,ידוהי ונלצא היה .ועדי רבכ DT םג יכ .םיטעמ ואב אוהה ישילשה םויב

 אוה .הובגו הזר היה .קטיצ ןמלז היה ומש .הובג היהש םושמ ,"שקול,, ותוא

 לוכאל ליגר היה אוה .םיירפכה ליבשב דואמ תולוז תופילח ond ויה .טייח היה

 ירחא ,דועסל ךלוה ינא,, :רמוא היה הז ינפל .והשמ חיוורמ היה רשאב קר

 ,ןוידפ ול היה אל םא ,הזמ רתויוליפא וא ,12 העשה התיה םימעפלו .'"תחוורהש

 להק ללפתמ היה "יחרזמה,, לש ןודעומבו ,'יחרזמה,,מ היה יבא .לבא אל

 ןיבמ םינזח תחקל םיגהונ ויה םיארונה םימיב דחא הנשהישארב .לודג

 ןאכ אצמנ ונב .ומש רנילבול סחנפ ,הליפת לעב היה .םולשת:אלל םיללפתמה

 רנילבול סחנפו ,ללפתהל וליחתהשכ הלוח התיה ותשא .ןויצל-ןושארב ץראב

 שגינ ,לטיקה תא שבל ,אב אוה ףוסבל ,ךשמו ךשמ הליפתילעבה .עיגה אל ןיידע
 שגרנ היה אוה .להקה לכ תא יכבל ךשמו ,יכב:לוקב ללפתהל ליחתהו דומעה לא

 ,ץנופ םילשבמ ויה הרות תחמש לכב .''יחרזמה,, ןודעומב התיה הליפתה .דואמ

 ןחדב ומכ ,שודיק השוע היהו הנושארה סוכה תא לביק רנילבול סחנפ לש ויחאו

 וליפא םיבר םיכלוה ויה ,הדועסה תא ושע רשאכ םירופב .תוירבה תא חמשל

 לע דימת PIN היה אבא .''ןיטיח תועמ ,, חספ תארקל mat ץבקל םיתביילעב

 ויה .הדועס התיה םירופב .םיינעל הקדצ pond ידכ ,תורטשו תועבטמ ןחלושה

 אל םירגובמ .םישפוחמ םידלי םיאב ויה .רתוי םדקומ תויונחה תא םירגוס

 םינתונ ויה .םילוח רוקיבל םידבוכמ םידוהי םיכלוה ויה ,הדועסה רחא .ושפחתה

 םינתונ ויה םיטח תועמ היה הז OX .םירכינ םימוכס ולביקש הלאב ויה ,הקדצ

 ודמע הלאה םידוהיה .רתסב-ןתמ לבקל ואבש םידוהי ויה לבא .הלבק הליהקל

 ונתנש הלאכ ויה .ששח היה אל ,םידבוכמ םידוהי ויה .רתוי דימת וצר ,חקמה לע
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 ונתנ זא ,והשמ לבקמ אוה יכ ,ריעב ועדיש וצר אלש ידוהי היה םא .םתלוכי יפכ

 אל שיא ,יחש ןמז לכ הזה ידוהיה .יקסבוקמ ונלש ריעב היה .עדיי אל שיאש ול

 לפנ וא ,תיבב לוכאל המ ול ןיא ,דבוכמ ידוהיש עדישב הזה ידוהיה .ותוא ריכה

 ירחא .עדיי אל שיאש ,רכל תחתמ ףסכ ול םשו ותיבב ותוא רקבל אב היה ,בכשמל

 ןתמל ץביק אוה .רוג דיסח היה איכנאמ .הלאה םירבדה תא רפסל וליחתה ותומ

 םתא וארת,, :רמאו ,דוסב ותיא רביד .ילש אבאל אב אוהש םעפ רכוז ינא .רתסב

 ףסכה תא ןתנ אוהו .'דואמ הברה יל ץוחנ ,הלודג הווצמ תושעל םילוכי

 ופסא םה .דואמ ךרצנ ימ ועדיש ,םהלשמ םישנא םהל ויה רוג ידיסח .איטנמל

 .םילוח רוקיב ןעמל ליעפ היה יקסנישיו לדנמ .ףסכה תא ונתנו ,לביטשב ףסכ

 אפור היה לבא ,ימשיטנאכ עודי היה יקסני'צימ ר''ד .םחל-תיב תא ןגרא אוה

 ףסכ ריאשה וליפא .םולשת לבקל הצר אל ינע ידוהי וליפא וילא אבשב .בוט

 .תואופרל

 .ןקזה תא ול וחליג םיק'צרלהה .ינומדא הפי ןקז ול היה רנילבול סחנפ

 תונחל ואב וללה םילייחה .תורוגס ויהש תויונחה תא חותפל הדוקפ ונתנו ואב

 .הריכבה יתוחא םג התיה תונחב .תונומת ,הביתכ:ירישכמ תונקל ידכ ,אבא לש

 רצק ןקז היהיבאל .''ןקזה תאזוזגנ וישכע,, :רמאו םיירפסמ איצוה םילייחה דחא

 םילייחה תא ונשריג .רובעל לייחל הנתנ אל ,רבעמב הבצייתה יתוחא .דאמ

 אבא ינממ שקיב הבאלמ תא יתבזעש ינפל הנורחאה תבשב .תלדה תא ונרגסו

 היה רנילבול סחנפ .םירכמה לכמ יתדרפנ .ללפתהל '"'יחרזמ,,ל ותיא ךלאש

 :ךממ שקבמ ינא דחא רבד,, :רמא ,ינממ דרפנשכ ,ןקותמ רדחב ילש הרומה
 .יתלכא אבצב לבא .הפירט לכוא ינניא ."הפירט לובאל אלש יל חיטבת

 היה אוה .ןוגהו בוט ידוהי היה אוה .גרברבליז השיז תא םתא םירכוזה

 רבכ ול ויהש תורמל ,ותכאלמב זירז דאמ היה .ףסכ לביק אל,הווצמ ?aw ,להומ
 .ותולעבבש mann לביקש הרידירכשמ סנרפתה .םידכנ

 ."יחרזמה,, לש שאר:בשוי היה אוה .אלרפ והילא םייח לש mand אב יתייה

 ונרביד םימעפ ."יחרזמה לעופה,,ל סנכנ ךניא המל,, :יל רמא דימת אוה

 עסינ ?תידוהי הנידמ ונל WAN םא היהי המ,, :ותוא יתלאש .וניניב ונחכוותהו

 ,תידוהי הנידמ ונל היהתשב ,יוה,, :הנע אוה .?"הרפ בולחל םיכירצ ?תבשב

 ויה םה .קלדנומ ,רדל ויה םירישעה ןיב ."תונקת השעתו ןירדהנסה ףסאתת

 םלועה-תמחלמב .ריעב הלודגה חמקיתנחט םהל התיה .ריעב רתויב םירישעה

 ילוא :ול רמאש ,ץיבונמיז ריאמב שגפ ךרדה עצמאב .ובוג'צשל רדל חרב היינשה

 .םחל תסורפ ול שי

 םיכירצ ויה םא .וכייתשה וילאש ''יברה,, יפל םיקלוחמ ויה ''ךלביטש,,ה

 םג וכלה .לביטשב וללפתהש הלאב קר וקפתסה אל ,והשימל הרזע שיגהל

 ויה .ל''ז יבא oy רוג ידיסח לש לביטשב םינש הברה יתללפתה ינא .םירחאל

 רפסב אורקל ונתנ אל .הרות תחמש ןמזב ,ףרוחה תארקל רקיעב ,םיכרצנ םידנהל

 םהל ןיאש ,ונתיא םיללפתמה םידוהי םנשי,, :רמא ירדנומ סחנפו .תבשב הרותה

 חינא אל ינא .תיבב רק היהי ףרוחבו ,םילענ ילב םהלש םידליה ,לוכאל המ
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 ךכו .םחפל ,ףרוחה לכל המדא:יחופתל תוחפל ונתי אל םא ,הרותה-רפסב אורקל

 העברא השולש בדנ דחא לכ רשא דע ,םייתעשו העש ךשמב האירקה תא בכיע

 .רחא ידוהי לש ויתורצ ובלל ועגנ ידוהי לכ םהה םימיב .םיילענ תוגוז

 .הינמרגל היסור ןיב לובגה םש רבע 1918 תנשב .רעכאמ PN רעד םינוב

 רבעל ארק זא .ןיי קובקב שקיבו ולש ”mand InN mp סנכנ ,םינמרגה ויהשכ

 | ."ןיייצח םימ יצח ןודאל ןת ,קחצי,, :ונב

 םירפסה רחסמ תיבל סנכנ תומדקומה תועשב naw ברע ישיש ימימ דחאב

 יל ןת (לקנעי) ?apy :רמאו אבאל שגינ ,ריעה יבשותמ דבוכמ ידוהי ,יבא לש

 יל ןיא לבא ,ךל ןתונ יתייה ןוצרב :ול רמא אבא .תבש ךרוצל יל ןיא ,םיבוהז המכ

 אובי רשא דע .הכחא ינא ,רבד ןיא :רמא ידוהיה ...הנוק ףא אב אל דועו עגרכ

 ידוהיה .ינשו דחא הנוק אב ןמז רחאל .תונלבסב הכיחו אסכב בשייתה .הנוק

 תונחה תא בזעו ,תבשה תנכהל ול שורדה םוכסה תא לביק ,אבא לא שגינ

 .הצורמ

 שמשכ םג שמיש Nin .לודגה תסנכה-תיב לש שמשה היה שמשה ןימינב

 .ברה לש

 -תויולג 10 אבא לצא הנקו תונחה לא אב תמדקומ רקוב תעשב דחא םוי

 תא לבא ,תויולג 10 דעב ךל יתמליש :אבאל רמאו רזח ,תועש המכ רחא - ראוד

 ,םהב תישע המו תויולגה 10 תא ךל יתתנ ינא :אבא ול רמא .יתחקל אל תויולגה

 רשע ול ןתנ אבא .חקל אל תויולגה תאש ,עבשנ שמשה ןימינב .עדוי ינניא

 .תורחא תויולג

 לוקב רמאו שמשה ןימינב סנכנ ,תונחה החתפנ קרשכ רקובב תרחמל

 שקבמ התא המ לע אלפתה אבא ,החילס ךממ שקבמ ינא ,לקנעי :םינונחת

 .(ונורכזמ טמשנ תויולגה רבד) רבד יל תישע אל ?החילס

 לע יל חלסת :םינונחתב רמאו ראודיתויולג 10 איצוה שמשה ןימינב

 ינפל עמש-תאירק רחא הלילב .תויולגה תא יתחקל אל יכ לומתא ךל יתרמאש

 ,תויולגה רשע תא יתאצמ וכותבו ישארמ עבוכה תא יתדרוה יבכשמ לע יתילעש

 .רקובב יל תתנש
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 (גרעבנעזָאר) ןאמלעגַאפ הקבר

 החפשמ רעוואלמ N ןופ עטכישעג יד

 ןָאמרעד ץרא ךרד PR טפַאשביל טימ

PRןרעטלע עניימ ןופ םַאטשּטָא םעד  

 םישודק יד -- דובכה תארי טימ ןוא

 יד .עוואלמ טָאטשטרובעג ןיימ ןופ

 ןעיצ ךיז טעוו עטכישעג ןופ טייק

 טעוו ןוא רעדנעל ןוא ןטייצ רעביא

 ןופ תונורכז עטסטייוו יד ןפינקרַאפ

 .געט ערעזדנוא

 1870 רָאי PR ןריובעג זיא ,ל"ז גרעבנעזָאר םהרבא רעטַאפ ןיימ
PRףסוי -- ןרעטלע עזעיגילער גנערטש ייב ,ןליופ ,וװָאנַאכעשט  mos 

 לימהרבא 'ר ןופ טמַאטשעג טָאה ףסוי עדייז רעד .גרעבנעזָאר עדניה ןוא

 טמאטשעג טָאה ,רעטומ סרעטַאפ I ,עדניה עבָאב יד .רעװָאנַאכעשט
 ריאמ עשטיא 'ר ןיבר AIA ND רעטכָאט ַא :סוחי ןשידיסח ןסיורג ןופ

 ןענעז טדערעגנייא קראטש ."םירה-ישודיח , IDO ND רבחמ רעד ,רעטלַא
 טימ רָאנ ןָאט ייז ןגעלפ םיכודיש .סוחי רעייז טימ תוחפשמ יד ןעוועג

 טימ ןבָאה הנותח רעדירב ןגעלפ ,םינתח טלעפרַאפ ןבָאה'ס IN .ענעגייא

 טַאהעג הנותח ןבָאה ןרעטסעווש ייווצ סרעטָאּפ ןיימ .רעטכעט-ןרעדירב

 .סרעטעפ ערעייז טימ

 הרות ףיוא ןסקַאװעג זיא ,ןוז רעטסגניי רעד ,םהרבא רעטָאפ ןיימ

 IX רַאפ טמשעג רע טָאה ,ןרָאי עגנוי ענייז ייב ןיוש .םימש תארי ןוא

 ןעגנַאגעגכרוד טצענערגאב קראטש ןדיי ייב זיא ןטייצ ענעי ןיא .יוליע
 טשינ ,טייקכעלגעוואב רעיירפ ןופ טסנוועג vw טָאה'מ .טייהדניק יד

 וצ ןעגנגווצעג ןעוועג טייהדניק ןופ רָאנ ,ןעיירעפיטש עשירעדניק ןופ

 ַא טימ ךיוא ,טכאמעג הנותח םיא ןעמ ONT רָאי 16 IY .הרות ןענרעל

 -טָאג ןיימ ,עוואלמ ןופ רעטכָאט סרעדעל ןמלז םייח ,לדיימ קירעי 6

 - ארט-םיכודיש יד ןכעוושרַאפ ןופ הביס יד .ה"ע yor רעטומ עקילעז

 ןרָאװעג קנַארק זיא ףסוי עדייז רעד סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג זיא עיציד

 ןוז םענעטָארעג ,ןטסגניי ןייז טלָאװעג רע טָאה .ןברָאטשעג גנוי ןוא

 .טסעק עקיבא טימ ןגרָאזרַאפ
PXטריפעג ,רשוע רעסיורג ַא ןעוועג ןמלז-םייח זיא טייצ רענעי  

 ענַאס טימ תופתוש ,דנַאלסור ןופ ןוא ןסיירפ PD ןטפעשעג עסיורג
 רעטכָאט יד ןעוועג ה"ע עלייבדהרש עבָאב ןיימ זיא וצרעד .יקסווַאלסינָאב
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 ןברָאטשעג זיא ריאמ עדייז רעד .בר רעוואלמ ,סיקצינ ריאמ 'ר ןופ
PKרעטלע  PDטרעדנוה  AN? WY PKזיא עלייב-הרש עבָאב ןיימ  

 רעדעל ןמלז-םייח עדייז רעד .רָאי 106 טבעלעג ,1937 ןיא ןברָאטשעג

 רַאפרעד ,םידיסח ןופ טשינ WK PK םינבר ןופ טמַאטשעג טשינ טָאה

 ענעפַא טַאהעג .שטנעמ רעכעלרע ,רעגולק ,רעטוג א ןעוועג רע זיא

 ןוא עיגילער ןופ דישרעטנוא ןָא ,עקיטפרעדַאבטױנ YOR ראפ טנעה
 דובכ םיא ןבָאה ייז .ןטסירק ייב ןוא ןדיי ייב טבילַאב ןעוועג רַאפרעד

 .בוטש עטיירב א טריפעג ךיז טָאה ןמלז-םייח עדייז םייב .ןבעגעגּפָא
 .החפשמ ,דניירפ ,םירחוס טימ ןעוועג לופ קידנעטש

 טָאה רעטַאפ ןיימ ONT ,גנגיצרעד רעשידיסח רעגנערטש רעד בילוצ

 טליפעג ךיז רע טָאה ,רעג ןיא ןוא זיוה-ןרעטלע ןייז ןיא טּפַאזעגנייא

 געט עצנַאג רע טגעלפ רעבירעד .הביבס רערעיירפ רעמ א PX דמערפ

 רעד רעביא ןגיובעגנייא ,שרדמה-תיב רעדָא ,לביטש ןיא ןעגנערברַאפ

 .ןרזח ןגעלפ םירוחב-הבישי ןוא -- Ww א ןגָאז ,ארמג

 ןענעז ,עוואלמ PK עיטסַאניד רערעג רעד ןופ סרעריפ-טפווה יד

 לאומש ,רעכַאמנייוו םינוב ,ירדנָאמ והיעשי 'ר :םידיסח עפרַאש ןעוועג

 UST ,ןענעוואד DY ךיז ןטיירג סאד זַא ,ןלייצרעד טגעלפ'מ .טחוש דוד
 ןגנוי םעד ייז ןבָאה .אפוג ןענעוואד סאד יו טרעיודעג רעגנעל ייז ייב

 ,ןלאפ טשינ עלעביוטש ןייק ,הלילח ,םיא ףיוא לָאז'ס ,טיהעגּפָא יוליע

 ןמלז םייח עדייז םעד .רצוא IX טימ יו ,םיא טימ טעקשטאשטעג ךיז

 געט עצנַאג טגנערברַאפ םעדייא רעגנוי ןייז סָאװ ,ןעוועג ביל טשינ זיא

 רַאפ םעדייא םעד טימ ןזייוואב Pr טלָאװעג ONT רע ,שרדמה-תיב ןיא

 זעמַאזוצ רָאג טעווארפ םעדייא רעד ןוא -- דניירפ NX םירחוס ענייז

 .םיתפומ טלייצרעד ןוא תודועס-שולש ,ס'הכלמ-הוולמ םידיסח יד טימ
 טשינ תילכת ןייק טעוו גנוריפ RIX PD IN ,ןעזעגנייא עדייז רעד טָאה

 רערעג רעד TD רעטָאפ םעד ןרעדנוזוצּפָא ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןייז
 טייקנייר עשילַארָאמ PK םזילאעדיא ךס א IX ,זיא תמא .עיטסַאניד

 -- PK ייברעד רעבָא ,םידיסח יד wy ןעניפעג וצ ןעוועג זיא
 .שינרעטצניפ ךס ַא

 -- "קנורט , ַא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש ןבָאה טייצ רענעי ןופ םידיסח יד
 .תובהלתה רַאפ PX תובצע ןגעק לטימ & ןסייהעג סאד טָאה תליחת

 -טעג טָאה'מ -- "רעגייטש , א ןרָאװעג OST זיא טייצ רעד טימ רעבא
 -וקפיונוצ םייב ןעקנורטעג טָאה'מ ,ןענעווַאד ןכָאנ ךעלביטש יד ןיא ןעקנור

 ...םיתפומ סניבר םעד טלייצרעד ןוא טצנַאטעג ,ןעקנורטעג טָאה'מ ,ךיז ןעמ

 .םעדייא ןרעגניי ןופ ךיז ןריפ סאד ןעוועג ביל טשינ זיא ןדייז םעד

 ןיא יצ ,שרדמה-תיב PR געט עצנַאג ןציז לָאז דניק א ןופ IVD ַא
 יד ןופ ןביוהעגנָא רע טָאה .ארמג רעד רעביא ןגיובעגנייא ,לביטש
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 עסיורג .רעטלא לארשי 'ר ןופ זיוה PR טריפעגניירא םיא ,םידיסח

 .הביבס ערעדנַא ןַא טרָאפ WAN .ןעוועג טשינ ןיז ס'לארשי ןענעז םידמול

 ךיז טָאה ONT ,םוחנת ןעוועג זיא סרעטלַא רעדירב יד ןופ םָאנסיוא ןַא

 ןדנוברַאפ Pr VAT טפַאשדניירפ עיירטטעג א PR -- תד םוצ ןסירעג

 טָאה ,ןסיוו טשינ לָאז רעטלַא לארשי ,תודוס-דוסב .ייווצ יד ןשיווצ

 עיפָאזָאליפ ס'מ"במר םעד ןוא ארמג ןעמוחנת vm טנרעלעג רעטָאפ ןיימ

 ןענעז ,רעטכעט ןוא ןיז סצעינעלק ןַאמרעה ."םיכובנ הרומ , םעד --

 סנַאמרעה .ןשטנעמ עטעדליבעג-ךעלטלעוו ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןיוש

 .רעטָאפ ןיימ ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ,ה"ע רעקעב ,םעדייא

 DIY IX ,ןזיוועגפיוא רע טָאה ,טַארקַָאטסירַא ןַא דיי א ,ןדמל ַא ןיילַא

 טגנערבעג טָאה רע .םידומיל עכעלטלעוו ןענעק ךיוא ןעמ ףרַאד דומלת

 ,שטייד :ןכַארּפש ןענרעל וצ רערעל א ,דניירפ א סנייז עשרַאוו ןופ

 םהרבא סאו Pa עטשרע ost .םידומיל עכעלטלעוו wns ,שיסור

 ופאמ םהרבא ND ןַאמָאר רעד ןעוועג זיא ,ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה

 זיא [INOS םעד ND קורדנייא רעד .ליטס-ך"נת ןיא ,"ןויצ תבהא,

 יד ןענעקַאב WW ןגױצעג טָאה OX NK -- רעקידלַאוועג א ןעוועג

 -רָאג .ל .י ןופ סעמעַאּפ יד טימ ךיז רע טָאה טנעקַאב .רעביירש-הלכשה

 הציקה , ןרימַאלקעד טנרעלעגסיוא ךימ ךיוא ןוא טרימַאלקעד ןיילַא ,ןָאד

 וצ ןביוהעגנָא טָאה רעטַאפ ןיימ !"קלַאפ ןיימ ףױא ,AN -- "ימע

 רעשיטירק א ,"ץילמה , םעד ןוא "רחשה , ס'ניקסנעלַאמס ץרפ ןענעייל

 .עסַאמ רערעטצניפ רעד ןגעק ןוא תודיסח ןגעק ןַאגרָא

 טָאה רע -- טכיל ly שינרעטצניפ ND OK זיא יוליע רעגנוי רעד

 ןפדור OSN ,סעשטּפַארטס סטָאג ,סרעּפַאצטולב ,טייל-הליהק יד ןעזרעד

 ,טלעוו עיינ א ןעזרעד ONT רעניימ רעטָאפ רעגנוי רעד .טייל-הלכשה יד

 .המשנ ןייז ןיא ןעגנורדעגניירַא רעמ ןוא רעמ זיא סָאװ ,ןבעל יינ ַא

 ס'הכלמ-הוולמ ןעווַארפ וצ ןטימעגסיוא ,לביטש PK ןייג וצ טרעהעגפיוא

 רעד טימ ךיז טנעקַאב .טנרעלעג ןוא טנעיילעג ךס ַא ,םידיסח יד טימ

 רעטָאפ ןיימ .דיסח סיוא ןרָאװעג ,ןרוטארעטיל רעשיסור PR רעשטייד

ONTטגעלפ רערעל רעזדנוא ןוא ןעגנוזעג ןייש ,עמיטש עטוג א טַאהעג  

 TX ןפָארטעג טָאה .ןליפש וצ טרעגַאב םהרבא WK טָאה .לדיפ ןליפש

 ןעמהרבא טשינ טעז'מ סָאוו ,ןרעוו רָאװעג ןעמוקעג זיא רעכַאמנייוו םינוב

 ןטימ ןע'מהרבא ןעזרעד ,בוטש PX ןעמוקעגניירא .ס'הכלמ-הוולמ יד וצ

 !?ןליפש לדיפ ?סָאוו, ...תושלח ןלַאפעג רעכַאמנייוו םינוב זיא ,לדיפ

RINרצוא , XIXתבש ..!"ןעלמיה ךייא טלַאּפש ,דלַאװעג -- יוליע , Ik 

 טזָאלעגניירַא טשינ DIX ןעמ טָאה ,ןענעווַאד DIY ןעמוקעג זיא םהרבא

PKטמעטַאעגפַא יירפ םהרבא טָאה .לביטש  -- PKדיסח רערעג סיוא  ! 

 ןצנַאג ןייז טימ ןוא םזינויצ ןופ רעגנעהנָא רעיירט א ןרָאװעג זיא רע
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 ןטלַאהעג טייהנגעלעג רעדעי MD ; גנוגעווַאב רעד ןבגעגרעביא ךיז ןזעוו
 DIST רע טָאה -- שרדמ-תיב רעייז טַאהעג ןבָאה ןטסינויצ יד .תושרד

 ןרעוו -- OMT רענעגייא TX ראפ ןפמעק ןפרַאד ןדיי זַא ,ןזיוועגפיוא

 -רַאּפ ַא ןרָאװעג זיא רע .ךיילג רעקלעפ ערעדנַא טימ PID יירפ ַא

 טָאה ןפורעג .עקילק רעשידיסח רעד ןוא םייבר יד ןופ רענגעק רענעסיב

 טצנַאלפעגנייא רעדניק ענייז ;"קלָאפ ןשידיי ןופ קילגמוא ,ONT ייז רע

 תורימז- תבש יד וצ וליפַא -- לארשי-ץרא וצ טפאשיירטעג ןוא טפַאשביל

 .רעדיל-ןויצ TD סעידָאלעמ ןסַאפוצ רע טגעלפ

 סנ םעד ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ רעטָאפ ןיימ זיא ,רעדייל

 םעניא עקידלוש יד ןוא -- טריפעג שרעדנַא טָאה לרוג רעד .לארשי ןופ
 my רעטומ ןיימ ןעוועג זיא ,תולג ןיא רעקקירוצ

 Mp טַאהעג טשינ PT רַאפ טָאה עכלעוו ,עמַאמ עשידיי עקילייה ןיימ

 טָאה ,ערעדנַא ראפ טגרַאזעג קידנעטש טָאה יז -- ןעגנַאלרַאפ עסיורג

nyaןייז ריא  PKףיוא ןפָארטעגנָא ,טַאדנַאמ ןשילגנע ןרעטנוא דנאל  

 ,תווצמ עריא טימ עוואלמ PR טבעלעג טָאה יז .טייצ ערעווש א רעייז
 ןוא עקנַארק רַאפ טגרָאזעג ,ךעלדיימ עמערַא ןכַאמ הנותח טגעלפ

 .ץעזעג ַא ןעוועג טרָאװ ריא זיא אשידק-הרבח רעד ייב .עקיטפרעדַאבטיונ

WKקיטרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא שיילפ טימ ץירג פאט  INDעמערָא - 

 .טַאז ןעמ טרעוו ןעסיז ייב IX ,טסווועג ןבָאה סָאװ ,טייל

nowעמערַא ןעגנערב םייהַא ידכ ,ירפ ץנַאג ,ןענעוואד ןייג יז טגעלפ  
 רענעי ןיא .עטסעב ONT טלעטשעג ייז רַאפ ןוא שיט DW ןצעז ייז ,רעבייוו

 .לארשי-ץרא PR ןריפסיוא טנָאקעג טשינ תווצמ עריא יז טָאה טייצ

 יד ןופ לארשי-ץרא IX טלעטשעגרָאפ Pr עניימ רעטומ יד טָאה ךיוא

 עגנוי יד ןופ ליצ םעד ,טייקסיורג יד ןעמונַאב טשינ טָאה יז .ןטייצ-תובא
 ,רעגנוה ןטילעג ,דנַאל רעייז טיובעג קידתונשקע ןבָאה סָאװ ,תורוד

 ןופ תופידר ןענַאטשעגסױא ,ןפמוז טנקורטעג NK רענייטש טקַאהעג

 .ןרענָאיּפ עגנוי יד ןעמוק ןגעקטנַא טנָאקעג שינרָאג טימ ONT יז ...םיאנוש

 .ת'הווצמ עריא ww ,םייה רעטלַא רעד PR קירוצ ןגיוצעג ריא טָאה

 א טריפרַאפ טָאה רוחב ַא :עװַאלמ PR קילגמוא ןַא זיא ןעשעג

 טשינ טָאה לדיימ ןופ רעטומ יד .הנמלא רעמערָא IX ןופ רעטכָאט

 ,ןיד ןשידיי םעד טיול .טמסעג ךיז ןוא רעצ םעד ןגָארטרעביא טנָאקעג

 עקילייה ,עטוג ןיימ טָאה .ןקרַאּפ ןרעטנוא ןייז רבקמ ןעמוקעג ריא זיא

 ,עמַאמ א ןעמעשרַאפ ױזַא לָאז'מ זַא ,ןלעופ ךיז ייב טנָאקעג טשינ עמַאמ

 ,רעדניק עניילק ןזָאלרעביא ,רעצ-רעדניק בילוצ ,חוכ טאהעג טָאה סָאװ

 החמש וצ קעווַא יז זיא .ןעמונעג ןבעליס ךיז ןוא עדנאש יד ןעזוצ טשינ

 טייז רעד ןופ ןייז רבוק עכעלקילגמוא יד לָאז'מ טלעופעג ,רעבערגאב

 טָאה ,טמעשראפ ןייז ןצנַאגניא טשינ לָאז הנמלא עמערַא יד ידכ .ןקרַאּפ

465 



 זיב px -- הנמלא רעד ןבעל רבק & ךיז רַאפ טפיוקעג רעטומ ןיימ

 עקידובכב יד וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ הרוש עצנַאג יד זיא טכַאנרַאפ

 עלַא ךיוא ןוא ,ןעמַאמ ןיימ ןעוועג טרעשַאב טשינ .עווַאלמ ןופ רעבייוו

 -עגמוא זיא רעטומ ןיימ .םירבק ערעייז PK ןעור וצ ,סעמַאמ רעווַאלמ

 ןזָאלבעצ ןבָאה ןטניוו עכלעוו ...ןדיי רעװַאלמ עלַא טימ ךיילגוצ ןעמוק

 ! ? רענייב ערעייז ךיז ןרעגלַאוו ּוװ WR רעייז

 עשיליופ עריא IX ,ןרובלעמ ןופ ןבירשעג רימ טָאה ONY רעדורב ןיימ

 םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז יז טָאה ,ןעוועטַאר טלָאװעג יז ןבָאה דניירפ

 רעד זַא ,ןייז קיפליהַאב ריא ןלָאז ייז ,דניירפ עשיליופ יד ןטעבעג ,דובכ

 .ןדיי-ַאטעג YOR רַאפ קיטרַאפ ןייז לָאז ץירג ּפָאט

DX סעיטסעב עשיצַאנ יד טלעטשעג ןגעקטנַא ךיז יז, UNA ארומ IW 

AYN םעד ןטָארטעגּפָא WR ץרא-ךרד טימ ןבָאה ,רעדרעמ יד ,ייז 

PSXקרַאטש טרעױדַאב יז זַא ,ןבירשעג יז טָאה רימ וצ ווירב ןדעי  

 תולג ןיא רעקקירוצ רעד .ןליופ ןייק לארשי-ץרא ןופ ןעמוק קירוצ ריא

 TOYA טָאה רע .קורדנייא ןקירעיורט ַא טכַאמעג רעטָאפ ןיימ ףיוא טָאה

 סָאװ םעד ץָארט .ןשטנעמ רַאפ ךיז טמעשעג -- טייקיביגכַאנ ןייז בילוצ

 ןוא קידלוש טליפעג ךיז רע טָאה ,טקיטכערַאב םיא ןבָאה דניירפ ענייז

 .טשױטנַא -- עטסגרע OST ןוא ...ךיז ייב ןלַאפעג

PKהליהק רעווַאלמ יד טָאה 1933  OXרָאזָאד א רַאפ טלייוועגסיוא , 
 זַא ,ןפרַאורָאפ טשינ ON לֶאזימ ארומ סיוא ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 -רַאּפ ַא ןגעוו השעמ א טנעיילעג לָאמַא ANT ךיא .רעטרעזעד ַא זיא רע

 .ןבעל סרעטָאפ ןיימ וצ ONT PT טסַאּפ — ךלמ-ןב ןטפושיכ

 -- סרעכעה ךָאנ טפאשקנעב PK שינעכוז ןייז PR -- OR רע

 ןבָאה תומולח ענייז ,קעװַא ?yay ןייז זיא ,גנושיוטנַא ןופ לקע PX ןוא

OXןיימ זיא ןברָאטשעג .גנושיוטנַא ערעטיב יד זיא ןבילבעג ! טריפרַאּפ  

 -- 1941 Th גנילירפ ןופ גָאט ןטשרע םעד ,ָאטעג רעווַאלמ PK רעטָאפ

 עשיליופ יד .םלוע-תיב רעווַאלמ ןפיוא ןעמוקעג Map i זיא ןוא

 זיא'ס ,דרע רעד טימ טכיילגעגסיוא םירבק עקילייח יד ןבָאה ןלַאדנַאװ

 יז ןביילברַאפ זדנוא רַאפ רעבָא .ןבילברַאפ טשינ ןכייצ mp ייז ןופ

 .קיבייא ףיוא רעייט ןוא קידעבעל

 רעמ ָאטשינ !עוואלמ עשידיי רעזדנוא רעמ ָאטשינ ,זדנוא וצ ייוו

 .!ןשטנעמ עקילַאמַא יד רעמ ָאטשינ .עטנעָאנ ערעזדנוא
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 6 יקצינפוטס הנח ANA טע (סק ציא 'ר) ואדנל לטמ אתבסה
 יקצינפוטס הנח רעטכַאט WN טימ סעקשטיא 'ר ואדנאל SOND ישעבָאב יד

Grandma Metel Landau (Reb Itzik’s wife) with daughter Chana Stopanitzky. 
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 רימא PR הנודע ,ןצינ

 רעטָאֿפ רעזדנוא ןופ קנעדנָא סוצ
 ל''ז ןָאמָאלַאס סהרבא

 ONT רע .1912 רָאי זיא ,עוואלמ PK ןריובעג זיא רעטַאפ רעזדנוא

 ןופ ןעמוקאב טאקַאוודא ףיוא םָאלּפיד ןייז HX ץנעדערפסירוי טרידוטש

 זיא'ס רָאנ יוו ,רָאי 27 ןופ רעטלע PR .עשרַאוו PR טעטיסרעווינוא םעד

 -ענ ןייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכַארבעגסיוא

 טגנולעג ןדיי עכעלקילג עכעלטע ךָאנ טימ TX עּפָארײא רעביא דנו

DXעילארטסיוא רעטייוו רעד ןיא ןעמוקוצנָא . PXטרירגימע 1950 רָאי  

 Ph ,הריטפ רעד זיב טבעלעג טָאטש רעד ןיא ןוא קרַאי-וינ Wp רע

 רעזדנוא טָאה ,עוואלמ ןופ ןעוועג זיא רענייז שרוש רעד יוװ יוזא .6

 רַאפ גנורערַאפ ןוא טפאשביל טצנאלפעגנייא TINK PR ךיוא רעטַאפ
 ףיט ןעוועג זיא רע .ןברוח ןסיורג םעד זיב ןליופ ןיא בושי ןשידיי םעד

 טעמדיוועג ךיז ןוא ןטעטיוויטקא עכעלטפאשלעזעג יד PR ןָאטעגניירא

 זיא ,טעברַא Tr Dy .טרפב םזינויצ םעד px ,ללכב םיניינע עשידיי

 בושי ןשידיי ןסיורג ןדעי טעמכ טכוזאב ןוא ןרָאפעגמורַא ךס ַא רע

 .טלעוו רעד זיא

 -טָאג רעזדנוא עכלעוו ,ןטמא עקיטכיוו עקינייא ANI ןעקנעדעג רימ
 -ירעמא רעד ןופ רעציזרָאפ-עציו :ןעמונראפ טָאה רעטַאפ רעקילעז

 זוויטארטסינימדא ריא ןופ דילגטימ ,עיצאזינאגרַא רעשיטסינויצ רענַאק
 רעד ןיא רעוט רעוויטקא ןוא ןָאיאר רעקרַאי-וינ ןופ רעציזראפ ,טעטימָאק

 .סרעלדנעטשפיוא-ָאטעג רעוועשראוו יד ןופ עיצאזינאגרָא

 -יזרָאפ םענופ טמא םעד ןעמונראפ רע טָאה ,הריטפ ןייז ראפ ץרוק

 רע .עדַאנַאק TX עקירעמא ץנאג ראפ לארשיל תמייק ןרק ןופ רעצ

 ,טעברא ןייז ראפ גנונעקרענא ןוא ןעגנונעכייצסיוא ךס ַא ןעמוקאב טָאה

 no ,הילצרה ןיא טוטיטסניא-רערעל ןשיערבעה םענופ םָאלּפיד ַא יוו

 רעדניק ראפ עיצאקילבופ רעשיערבעה רעד ןופ ןוא ליפא ןטקינייראפ

 ."שדח םלוע ,

TN? PXעוואלמ טייצ עצרוק א טכוזאב רעטָאפ רעזדנוא טָאה 1966  
TKדימת זיא טָאטש יד רעבָא .ןיהַא טרעקעגמוא טשינ ךיז רעמ לָאמניײק  

 טסעומשעג VEX רעייז טָאה רע .ןורכז ןייז PR טצירקעגנייא ףיט ןעוועג

 טרעדלישעג ןוא תונורכז טימ ךיז טלייטעג ,טָאטש רעד ןגעוו זדנוא טימ

 -נייה ןזיב .רעדליב עקידנּפַאכרַאפ ,ערָאלק ןיא טרָאד בושי ןשידיי םעד
 רענערָאװעג בורח רענעי ןופ לייט ַא ךיוא זיא'מ זא ,רימ ןליפ גָאט ןקיט
 טלעטשעגנייא זיא סאוו דנוב ןקרַאטש םעד עקאט ןרעדנּוװַאב רימ .הליהק
 PR יד PD סרעדנוזַאב DK ,טלעוו רעד PR ןדיי רעװַאלמ יד ןשיווצ
 .הנידמ רעשידיי רעד ןיא טיילסדנאל ערעייז טימ ,עקירעמא
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 זיא רע OST ,טימרעד טריצלַאטש קידנעטש טָאה רעטַאפ רעזדנוא

 רעוואלמ רעד PR וויטקא קידנעייז .םוטנדיי רעווַאלמ ןופ דניק ַא

 טכוזעג םוטעמוא סעזייר עניז תעב רע טָאה ,קרָאי-וינ ןיא יטעײסָאס

TN)קרַאטש ןוא רעוואלמ (ןענופעגסיוא עקאט  PTץדעי טימ טיירפעג  

 ,ןליופ ןיא ךוזאב א PD טרעקעגמוא ךיז 1966 PX טָאה רע ןעוו .םענייא

 טָאה ,עשרַאוו PX ןעגנורעייפ-ָאטעג יד ןיא זעמונעג לײטנַא טָאה'ר וו

 זדייר וצ עמעט עכייר א טאהעג רעדיוו ןוא עווַאלמ טכוזַאב WK רע

 DIST טָאה רע סָאװ ןוא טָאטש רענעטינשראפ רעד ןגעוו זדנוא טימ

 TOMA PR ןעמייה יד יוו ,םייה ןייז טכוזאב טָאה רע .ןברוח ןכָאנ ןעזעג

 IS רָאנ -- טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא ץלַא .דניירפ ,םירבח ,םיבורק ןופ

 ןרָאװעג זיא ONN ,םלוע-תיב ןשידיי םעד טכוזַאב ךיוא טָאה רע ...ןדיי

 טכארבעג רע טָאה ,ןענופעג טרָאד טָאה רע ןכלעוו ,ןייב א .טכעוושרַאפ

ivלארשי רבק  PXלארשי תנידמ , PXיד ךָאנ הרכזא רעד ןופ גָאט  

 .םישודק רעווַאלמ

PXםיתיזה רה ןפיוא זיא 1977 רָאי  PRןרָאװעג טליהטנא םילשורי  

 ןענעז ךָאנרעד .רעטָאפ ןקילעזטָאג רעזדנוא PD רבק ןפיוא הבצמ יד

WKןראפעג רימ  WAS Mpןטלאה רימ .עוואלמ טכוזאב ןוא  TS 

 NIX TX קראי-וינ PR עיצאזינאגרָא רעוואלמ רעד טימ ןעגנודניברַאפ

 רעד TD ןטעטיוויטקא יד קורדנייא ןקרַאטש א טכאמעג UNA זדנוא

 םעניא רעוואלמ ןופ לייטנא רעקידובכב רעד ךיוא יוו ,טפאשנאמסדנַאל

 DY ןאטגנישאוו PR הטילפה תיראש רעד ןופ ףערטנעמאזוצ-טלעוו

 .עשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא-ַאטעג ןופ גָאטרָאי ןטס0

 רעד ןופ יוו ,רעטָאפ ןקילעזטָאג רעזדנוא ןופ קנעדנָא רעקילייה רעד

 .ןורכז רעזדנוא זיא ןביילב דימת טעוו ,עוואלמ ןיא הליהק רעשידיי
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 -קנעדנָא < םילשוריב השרוחב ןומולס םהרבאל ןורכז חול
 םילשורי VR לדלעוו א VR ןָאמָאלאס םהרבא ראפ לווָאט

Memorial tablet for Avraham Salomon in Jerusalem Grove. 
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 ןמריב הירא

 למע ישנא

 דמול וניאש רעונה דגנ עירתהו טייח היה אבא .1906-ב הבאלמב יתדלונ

 .עוצקמ דומלל ול האנ אל רבכ היסנמיג תותיכ המכ רמוגה רוחב .עוצקמ

 םלח דימת אוה .בותכו אורק עדוי וניאש רוב ללכ-ךרדב אוה עוצקמ לעב ידוהיו

 תושעל .תיללכ הלכשה םילבקמו עוצקמ וב םידמולש ,יעוצקמ רפסיתיב לע

 ןיב הלומעת להינ אוה לבא .ול ורשפיא אל םיאנתה יכ ,היה לוכי אל הברה

 ,תועש המכ ךות יטולז 25 חיוורהו רונתה תא ןקיתו יוג ונילא אב םא .רעונה

 ?Ten סנכיי אל ונלש רוחב ,ריעה-ןגב םירוחב םיבבותסמ ונלצא,, :רמוא היה

 םישייבתמ ונחנא .םייק וניא הזכרבד ונלצא !ףסכ ןוה הז .בוהז 25 חיווריו חבטמ

 םישנאל רזוע היה .הלשממהיידיקפ םע םירשק אבאל ויה ותדובע לשב .עוצקמב

 .לק שנוע לבקיש שקבמו טפושה לצא לדתשמ היה ,טפשמ םהל היה םא .הברה

 .תונלדתש יניינעל םימלש םימי זבזבמ היה אוה .ןמריב לאקזחי היה יבא לש ומש

 אבא .לוגירב םידוהי השימח ומשאוה םיקיבשלובהו ןילופ ןיב המחלמה תעב

 תשמח תא ררחיש שיאהו וילא אב אוה .ינלופה רקוחהיטפושה תא ריכה

 הכאלמ-ילעב לש דוגיא ונריעב היה .םיטסינומוק ללכ ויה אל on .םידוהיה

 אב היה אוה .םיטייחה לש היצקסב ליעפ היה אבא ."ןייראפ רערוטעברא ,

 iy .ןובשח ;בותכו אורק ow ודמל .םירגובמל ברע-ירועיש ןגראמ ,תופיסאל

 רתויו םיבוט רתוי םיטייח ויה .םיטייחל עובק ריחמ היה .תויתרבח תולועפ

 היה אבא םג .םינגרואמ ויה םילעופה םג .לוזב רתוי חקל עורג-רתויה .םיעורג

 ינא .קודא היה אל אבא .הדובעה ינתונל םילעופה ןיב קבאמ היה .םהיניב

 לבא ,תסנכה-תיבל ךלה אוה .הקודא רתוי התיה אמא ."םיקידצה"מ יתייה אל םג

 היה אוה .''לביטש,,ל אל תסנכ-תיבל ךלה אוה .ללפתהל רשאמ חחושל ידכ רתוי

 םג ."דנוב,,ה ישנא ללכ-ךרדב ויה םידבועה .תינויצה העונתב רבח ,ינויצ

 winx ,"טסיקלופ, דחא היה םיטייחה ראש .בהלנ ינויצ היה יקסרובינ

 ."דנוב,,ל תדחוימ היטנ התיה אל הכאלמהיילעב ןיב ."טסידנוב,,

 תונח ול התיה ,ויחא גרברבליז ךונעה ,גרברבליז השיז לע רפסל לוכי ינא

 היה הז .רכומ םכחידימלת היה ןיזור קיציא .םירכיאה ןיב לבוקמ היהו תלוכמ

 םניב .קחציתמרב הרג איה ןמפמורטש ותיב .הלילו ony דמלש ידוהי

 ויה םיבצקה ונלצא .םיבצק DA ןבומכ ויה .יקסנשיו לדנמ ,"רעכאמנייוו,,
 הלכשה ןתנש ידוהי היה אוה .דפוטסיל :לשמל .דואמ םידבוכמ ,םיטקש םישנא

 .היסנמיגל וכלה וידלימ המכ ,טקש ידוהי וגנ היה .היסנמיגל םתוא חלש .וידליל

 ,ידוהי לכ .תידוהי היסנמיג הל היה ,הנטק הרייע התיהש יפילעיףא ,הבאלמ

 :היה ,ךלה אלש ימו .היסנמיגל םידליה תא חולשל םילדתשמ ויה ,ינעו רישע
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 ויה הלא .תיבב ודמל םיבר .םייטרפ םירומ יפמ תיבב דמל וא ,בתכב םלתשמ

 .ודמל ברעבו ודבע םויבש ,עוצקמיילעב בורל

 לש דחוימ םוקמ היה .דחא םוקמב םיזכורמ ויה םיבצקה לש םהיקסע

 ויה .ריעה לש הרוביעב היה םיחבטמה-תיב ."סעלאה,, ארקנ הז .ריעב םיבצק

 .רשבה רחסמ זכרתה םש .ריזח ורכמ אל םש לבא ,םייוג לש םיזילטיא םג

 התיה אל הבאלמב .ולכשב רגפמ היה אוה .לארפ לביל היה םימה אשונ

 אשונ היה .םימל קפסה היה אוהו .ראבהמ םימ ואיבה .םימל היצלטסניא

 .םינלופ םימ-יאשונ דוע ויה .םימ איבמו תיבל תיבמ ךלוה היה .םיילד ינשו לסא

 םימ האיבה ונתיבל .יתעטנש ינפל השיא אשנ אוה .דיחיה היה אוה םידוהיהמ

 יניא ךכל הביסה.הלגעב םימ ליבוהש ימ היה אל .בגה לע ןכ םג ;הינלופ השיא

ym 

 וצר םא .םילרדנס ליבשב ודבע םה .םירפת ויה ,םיעבוכ ישוע םידוהי ויה

 .רפתה ןמ ןוילעה רועה תא חקול היה אוה .רלדנס לצא םינימזמ ויה םילענ

 דחא לב .םידוהי קר םירפת לבא .םינלופ םג ויה םירלדנס .ידוהי עוצקמ היה הז

 .תוירבה ןיב םיברועמ ויה םה .''רגניז,, הריפת:תונוכמב ודבע םה .ותיבב דבע

 ."ןייראפ רעקרעוודנאה"ב דואמ ליעפ היה ,הברה ארקש ידוהי היה קיפש

 הלא .םייתד דחוימ ןפואב ויה אל הכאלמהיילעב .תימצע היצנגלטניא לעב ידוהי

 .םיאנק ויה אל לבא ,תסנכהיתיבל וכלה םה הכאלמיילעב ויה אל ,םידיסח ויהש

 לדתשה דחא לכ .הלכשה לעב היה רבכ ינשה רודה .דחוימב אל םינויצ םג

 .תינויצ ריע התיה ללכ ךרדב הבאלמ .היסנמיגל דליה תא חולשל

 :לשמל .רהוסה:תיבב iw? on .םיילאגלייתלב ויה ןילופב םיטסינומוקה

 םידודה ינב םג .םיטסינומוק ויה םינבה לכ .ץראב םהמ דחא .יקסבשונגמ

 והימ יתעדי ינא .םיזורכ םיקלחמ ויה םה .םיטסינומוק ויה ,ןמרה ,םהלש

 .ריעה לכב הרכינ םהלש תוליעפה .טסינומוק
 םהל התיה ."ןייראפ רלנויספורפ" םידבוע ןוגריא היה "דנוב"ה ישנאל

 -תיב היה אל הבאלמב .''םיטסידנוב,, ויה םידבועהמ לודג קלח .הבר העפשה

 קיסעה יבאש ןמז היה .הכאלמיילעב לש תוילוש םילעופ קר ויה .תשורח

 ראודו הלשממ ידיקפ ;תבכריידבוע הברה ויה הבאלמב .םיטייח רשעיםינש

 םילעופה .לשמימה ישנא ירוגמ תברקב ונרג אל ונא .תוחוקלה ויה םה .םינלופ

 .םהילא רשק לכ היה אל "דנוב"לו םינלופ םלוכ ויה חמקה:תונחטב
 היה ומש .תויונחל ותוא רכמו ותיבב ויד השעש ,ידוהי הבאלמב היה

 ןימ הבאלמב היה .ויד ןיקתהל ךיא עדי הארנכ אוה !הסנרפ התואל יוא .ן'זריד

 םהל ויה אל .םיידיב לכה ושע םה .ויה םירגנ .חונל םיאב ויה םש ,םיכרדיקדנופ
 עוצקמב וכישמה אל and םינבה .תונוכמ ילב ודבע םירלדנס .תונוכמ
 ודבעש תונוכמ ויה סופדב .עוצקמ דמל אל ללכ-ךרדב יאבלמה רעונה .םהיבא

 .רוטיקו טוזאמב Way תונחטה .למשח היה ללכ-ךרדב .דיב אלא למשחב אל

 ירחוס םידוהי הברה ויה .גיצנאד םע רחסמיישק המייקש ,הבאלמב

 םיחלושו ''םיצירפה,, לצא םינוק ויה םה .תואובת םיחלוש ויה .םינאוצי ,תואובת

 קר אל תואובת םינוק ויה םה ללכ-ךרדב .3'1933 קספנ רבדה .גיצנאדל
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 היה םיטעמה דחא .ויה אל ,םידוהי ורשעתה םהבש ,םירחא םיפנע .הבאלמב
 בותכו אורק עדי םא עדוי ינניא .טושפ ידוהי היה רדל .חמקיתנחט לעב ,רדל

 .ירוביצ ןקסע היה אל אוה .חילצה ולש קסעה לבא

 הליהקה דעווב סנרפכ וב ורחב .םש יתייה ינא םג .''ןויצ ילעופ,,ב היה

 ,עובשב םיימעפ .רחסמ יניינעב תובטה ינימ לכל םחלנ אוה .הייריעבו קידנב

 תא םיאיבמ ,הביבסה לכמ םיסנכתמ ויה .קוש היה ,ישילש םויבו ישיש םויב
 קושה תוחדל וחילצה םה .''םיקדנא,, לש ריע רקיעב התיה הבאלמ .תרצותה

 םחלנ אוה .תורוגס ויה םידוהיה לש תויונחה תבשב .תבש om יעיבר םויל
 .חילצהש דע יונישה לוטיבל

 התיבה יתרזח .ןיכסב יתוא ורקד 15 ןב יתייה ינאשכ .תומילא התיה בוחרב
manץיברי ינלופש .ןיכס יב סינכה םהמ דחאו ''םיצקש,, ילע ולפנתה ,רפסה  

 .ידוהי ''ןותחת םלוע,, הבאלמב היה אל ללכ ךרדב .םוייסוי השעמ היה ידוהיל

 .תוכמ םיריזחמ ונייה .הנגה ונגריא .חוכיבר יתייה ינא םג .םינתרבג המכ ויה
 ונייה .םידוהי לע םירמושו תונערופל םידעומה תובוחרב םיבבותסמ ונייה
 .םיערפתמל םילמוג

 % טחוש ףסוי לש ותיב ינפל הקלפוא רזיל-םהרבא

 6 טחוש ףסוי ןופ זיוה ןראפ אקלאפא רעזייל -םהרבא

Abraham-Leizer Opalka in front of Yosef Shochat’s house. 
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 לללה הירא

 קטומ לחא

 םתנחת .1945'ב ילאגילייתלב ןפואב הצרא yan 'ץיבולייב קטומ יחא

 ירחא .תילתעבש יטירבה רצעמה mann התיה םיילאגיל"יתלבה לש הנושארה |

 אלכנ ןאכ םגו הצרא עיגה ,ןילופב יצאנה םונהיגה ירודמ לכ רבע קטומ יחאש

 ךכל ןתנ קטומו ,יתשגרה ,הנחמב ותוא יתרקיב רשאכ .לייתה יטוח ירוחאמ

 . . .םידוהיה תדלומב אלכ ,תישפנ הניחבמ ,תאשל לכוי אל יכ ,יוטיב

 ואיצוהל ידכ ,ירשפא-יתלבהו ירשפאה תא תושעל בייח ינאש ,יל היה רורב

 ותעיסנ ,איהו ,תירשפא"יתלבה המישמל יתוא הפחד הביס דועו .ישפוחל

 הכזי קטומ יכ ,דואמ ןיינועמ יתייה .דואמ ןכוסמ חותינל קלופ יחא לש הבורקה

 .םינש עבש לש קותינ ירחא ,חותינה םדוק קלופ תא תוארל

 םילועה תא רקחש ,ידוהי הרטשמ-ןיצק לע יל עדונ ,יתניינעתהש רחא = |

 ידוהיה ןיצקל םיעיגמ ךיא ,יתלאשו יתרקח .הינאהמ םתדר םע דימ תילתעבש

 קלופ לש ותעיסנ ברע קטומ תא ררחשי יכ ,יתשקב תא וינפב חטשל ידכ ,הזה
 .ילרוגה חותינל

 יתרבסהו ןיצקה לש ותיבב עיפוהל יתזעה םירהצה תועשב םימיה דחאב

 םויה תרחמל .הרקמהמ םשרתה ןיצקהש הארנכ .התימאל תמאה תא ול

 איצוה אוהו ןיצקה לש ובשומ םוקמ ,הפיח למנב הריגהה:תכשלב יתעפוה
 .יתחמישל לובג היה אלש ןבומכ .קטומל השפוח ימי הרשעל רושיא

 םה ,תיטירבה הנוצקה - הנחמה תגהנה ינפל רושיאה םע יתעפוה רשאכ

 ,םינופלטב ורשקתה AMX העש .ףייוזמ וניא רושיאה יכ ,ןימאהל וצר אל

 ,תילתעב הנחמה רעש תא אצי קטומ ףוסבלו רושיאה תותימא אדוול ידכ

 .אוהה ברעה ימודמדב הכורא ךרד יתא דעצ אוה .וידיב ןטק םילטלטמ רורצשכ

 היה ךכ .הטמ םילפשומ וטבמו ושארשכ ,המ-תושידאבו הוודח אלל יתא דעצ אוה

 ,וביל לע יתרביד .ץיוושואב םיילרוגה תועסמל הדיעצב דועצל גהונ ,הארנכ

 םוקמ םושב ומכ ,ןוחטב ונל שי XD .אצמנ NW םידוהי ןיב יכ ,ושאר ףוקזי יכ

 השע אוהו - הוואג םיררועמו םידדועמ םיקומינ ינימ לכב יתשמתשה .םלועב

 .הדמשההו דחפה ,המיאה םלועמ ,רחא םלועמ תולוק עמושב ילע םשור

 ,םויה תרחמל ליפעמה ץוביקבש הלוחה יחא לצא קטומ הליב ןושאר הליל

 .קירסמ רפכ - יצוביקב יתא תויחל קטומ רבע ,חותינל עסנ קלופ רשאכ

 ותשפוח לש םימיה תאו תועשה תא רופסל ונלחתה קטומ לש ואוב םוימ

 םע תוארתהלו םיבורק רקבל קטומ קיפסה םימי הרשע ךשמב .תילתעיאלכמ

 ,ירישעה םויה לש ורקובב .ביבא-לתל עסנ ,ותשפוחל יעישתה םויב .זאמ םידידי

 הנחמל ץרפ חמלפה יכ ,הברה יתעתפהל יתעמש ,וידארה תא יתחתפ רשאכ

 םועיסהו םילועה לכ תא וררחישו הלילה לש תונטקה תועשב תילתע
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 םייטירבה הרטשמהו אבצה יכ ,םג עדונ .םיעודיייתלב םידעיל םיליבומוטואב

 .ץראה יכרד לכב םילועה לע דוצמ םיכרוע
 ,הצע שקבלו ררבל ידכ ,הנגהלו תונכוסל הפיחל יתעסנ ,הברה בושחל ילב

 הקוסע התיה 'הנגהה ,ש ןבומכ .םיטירבה דוצממ קטומ תא ליצהל דציכ

 ,תונכוסל יתכלה .דיחי לש ותייעבל רסמתהל ולכי אל םהו םילועה ללכ תחרבהב

 םה םגו ,הפיחל ביבא-לתמ ךרדב אצמנ קטומ יכ ,והשמ תושעל םילוכי םה ילוא

 .םהיפתכב וכשמ

 .סנל יבלב יתללפתהו הפיחב למנה בוחרב יתבבותסה ,הצערסחו עשיירסח

 ומותל ךלה קטומ .יניע הארמל יתנמאה אל .ימשב יל ארוקה לוק יתעמש עתפל

 .ןורחאה הלילב תילתעב עריאש המ לע םולכ עדוי אל אוהשכ ,''דגא,, תנחתמ

 םירטושה וקדב אל םאה ,ויתלאש ,הלילה יעוריא לע ול יתרפיסש רחא

 תויה .תודועת וקדבו םירטוש םנמא וסנכנ יכ ,יל בישה ךכ לע .ךרדב תודועת

 םג םה .ויתודועת תא וקדב אלו וילא ועיגה אל םה ,ירוחאה לספסב בשי אוהו

 .ץוחב שחרתה המ ללכ עדי אל יכ ,וינפ לע הכובמ ריכהל ולכי אל

 היה רורב .קירסמ רפכל הפיחמ התיבה םיעסונ Px ,הלאשה הדמע התעו

 .קטומ לש ותוהז תא תימשר תונשל ינא בייח יב ,יל

 .קטומ ליבשב תוהז תדועת יתשקיבו בושייה לש םייוסמ דסומל יתילע

 -ןבב יתרכזנ םוקמברוב .'ץיבולייב םשה תא תאשל Soin אל הדועתהש יאדוו

 .יללהל 'ץיבולייב תא בסה אוהו היבחרמ ץוביקב תובר םינש יחש ,לארשי ידוד

 ידודיזב הצרא יתילע ינא רשאכ יכ ,ררבל יתחלצה אל תאז השע עודמו המל

 תדועתב יתמשרו עתפרואכ קיזבה יללה םשה ןורכז .םייחב היה אל רבכ לארשי

 .קירסמ-רפבב יללה יכדרמ ,קטומ לש תוהזה

 ילאגיליתלב הלוע ונתא שי יכ ,גהנל יתעדוה ,סובוטואל ונסנכנ רשאכ

 ונקדבנ ,קירסמ רפכל ךרדה ךשמב םיימעפ .תיטאמלבורפ תוהז תדועת ותיאו

 תוקידבה תא םולשב רובעל ונחלצה םיימעפו ,םייטירב םירטוש ידיילע

 ונעגה ברע תארקל .גהנה לש רוסמהו בידאה ועויס תוכזב טעמב אל תוינדפקה

 .קירסמ-רפכל

 תחפשמ לכל ,ונל הדמע ,בוטה ומש תוכזבו ןקזה ללה לש ותוכז ילוא

 רבע קלופ יחאו ,ץראהמ שוריגב הסנתה אלו רצעמל רזח אל קטומ .'ץיבולייב

 .ליפעמה ץוביקב הפנעה ותחפשמ םע יחו םולשב חותינה תא

 םשה תא ונל ונצמיא ינאו ילש םיחאה םהה םימיה לש םיעוריאה תובקעב

 .ללה-תיב לע תונמיהל ונלחתהו יללה

 patna) דיל) תונג בשומ ,יללה הירא ונל בתוכ
 םימעטמ ומש תא תונשל ןוכנל אצמ הצרא ואובב לארשי ל"ז יחא,,

 ."םימודקה םיאנתה ,ללה nan עבונש ,רובס ינאו .םייגולואידיא
 :ונלש הרעה
 תנשב הצרא הלע אקזדולבונישק בוחרמ 'ץיבוליב ףלוו ya דללה לארשי
 איצוה היבחרמ ץוביק .1934 תנשב ow רטפנ .היבחרמ ץוביק רבח 5

 ופתתשה רתיה ןיב .(םידומע 32( ותומל םינש רשעל תשדקומ תרבוח רואל

 .דועו ,בקעי-תודשאמ (אציניפ אוה) ילג יכדרמ ,ירעי ריאמ :וילע םירמאמב
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 רטכיל יבצ תב ,רטכיל הנח

 םימיה תשש תמחלמב הבאלמ ינב

 תועדוההו !?םנמאה .הב הוולשו ,הבורק המחלמהו ,הקוחר המחלמה

 היפיצהו ,תושדח תרודהמ לכל הבישקמ ינא הב ,תוכירדהו ,םירקבל תושדחה

 יל ןיאו ,םא אל ינאו .החוורה:תחנאו ,"וניתוחוכל םיעגפנ ןיא,, :לוכמ בושחל

 .הדרח ינאו םירכמו םידידיו םירבח ךא ,חא יל ןיאו ,הכרעמב ןב

 תאז - המחלמה תריוואל אל .המחלמ:םרט לש הריוואל בושל השק הכ

 תועיבש רסוחו תרוקיבה .1967 יאמ דע הררשש ,הריוואל יתנווכ .דעל רוכזנ

 -ךולהל םאתהבו .''ינפל,, לש "םילאידיאה רסוח,,ו ,תוינורטהו תוחידבה ,ןוצרה

 דועב ךא .ועצבל שיש חרכה תניחבב יאבצה תורישה םג היה ,יללכה חורה

 טבשמ קמחתה אל תונבה תוריש ירה ,וילאמ ןבומכ ספתנ םינבה תוריש

 ,תושורד אבצב "סוב,,ל הת תושיגמו תודיקפ ןבומכ - ונעטש ויהו תרוקיבה

 .אל המו ,ל"וחל עוסנל ,דובעל ,דומלל בטומ ךא

 יתחלשנ תונוריטה תויווח רחאלו יתסייגתה הפוקת התואב שממ הנהו

 תיאבצה תעמשמהש ,אלא דוע אלו ,ריעה זכרמב ןכושה ,יברק אל סיסבל

 היה אל ,ינעטמ וניא ינורכז םא ,הפוקת התואבו .תמסרופמו העודי וב הגוהנה

 -עדוי,,ל ףדרנ יוניכ הז היה רתויה לכל .רקיעו ללכ יאנגייוניכ ''קינבו'ג ,

 .החלצהב יתמייס ףאו ,תויוטבלתה ילב אל ,תוניצק סרוקל יתאצי .''רדתסהל

 .ןירותסמו הליה לב לוטנה ,ןיינעמ-אלה ,יתרגישה ,רופאה יסיסבל יתרזח בושו

 תיסחי הבר תוירחאה ;יסחי ןפואב תניינעמ יתדובע התיה הניצקכ

 םג היה ךייש ול ,רודמל תכייש יתייהו ל"'כטמה וא לרוגה הצר .בר קופיסהו

 האצותכ עוצפ - עגפנ לע חוודשכ הנושארה םעפה תרכוז ינאו .םיעגפנ רודמ

 תובר ,תוברה תואבה םימעפב םגו .דואמ יתעזעדזה ,ןבומכ ינאו ,םינומיאמ

 ,וזמ הריתי .םינומיאב תועיגפ :אבצ לש תואיצמ וז התיהו .תשגרתמ יתייה ,ידמ

 - תישונא הרבח לכ לשו ,םיכרד תונואת - תנכוממ הרבח לכ לש תואיצמ

 .תויודבאתה

 זילע תואמצע גח

 יתפתתשה ,גחה דובכל ,ןגס תגרדל יתילעוה ינא .זילע תואמצעיגח היחו

 םילשורי,, :םשורהיברו שדחה רישה לש םילימה תא םושרל יתיסינו םירדסמב

 ילילה ןגפמל יתעסנ גחה ברעבו .פ''עב דבלב ןומזפה תא יתעדיו ,"בהז לש

 רודמ .יתיבל ברע םע יתבש אל גחה תרחמל רבכו .אלפנ יתיליבו םילשוריב

 .יתראשנ ינאו ,יפרועה ונסיסבב תוננוכל סנכנש ,ןושארה רודמה היה םיעגפנה

 ןיצק לש הליגר תונרותב רשאמ רתוייטעמ ילוא ,המיחתמ לש תועש הלא ויה
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 הלועפהילהונ ןגראל וניסינשכו .םירבדה ורדרדיי ןאל ,רעיש אל שיאו ,ןרות

 - הנוש אלו להונה ןגרוא אל םינש רשע הז יכ ,רבתסה ,המחלמ nya םיעגפנב

 ,ללחב רסנל ולחה המחלמו םיעוצפו םיללח ומכ ,םילמו .יניס תכרעמ זאמ

 תוחוכה יזוכיר ץוריתל םירקבל-תושדח תורבס ואיבה Ny םינותעה רשאכ

 תורשפאה דבלמ ,הרהמידדע הצמוא תירשפא-תלב תורשפא לכו ,םיירצמה

 .המחלמ - התמאתהש הדיחיה

 תורמשמ (WAP םדאיחוכב והורבגיתו רודמה לש וידממ תא וביחרה רחאו

 יאבצ ןופלטל וק ףאו םיפסונ םינופלט וביכרהו ,תונושמו תונוש תויסיטרכו

 תויגוגזה תא ונקבדה דחא רקובו .ונילא םג הדשה תשוחת תא איבהש רבד ,יללכ

 ינאו ,תואנספאה ןמ םינורזמ ואיבה .לופיא ריינב תונולחה וניסיכו ,קבד ריינב

 ,זאו .לכואה-ררדחב תוחוראל יתילע םגו סיסבב עבקיחרואב ילימרת תא יתראשה

 חתמה תאו האישב התיה תוננוכהשב ,ישיש םוי לש תישילש תרומשא תעשב

 ח''ודב .תויריב ועגפנש םיינש לש ןובשחו"יד עיגה ,לעופב wind היה ןתינ

 רחאל ,''בייוא תעיגפ,, :ריהב םויב םערכ הז היה .בייוא תעיגפ :רסמנ ינושאר

 םילמה סיפדהל היה רזומ הכ ,םיחוויד תורשע רחאל ,תוריש לש טעמכ םייתנש

 :הרמא ושארב תרתוכהש ,ספוטה תא תומאות אלו תוגרוח הכ וארנ ןה .וללה

 ."םולש-תותעב םיעגפנב לופיט להונ,,

 ונאו תוקעזא ויהו ,םיפמרטב ,רחואמ התיבה יתבש ינאו ,ינש םוי היהו

 תיבה ןמ oa ,םלוכ םינכשה ופסאתה ונטלקמבו ,הלילח-רזוחו ונדריו ונילע

 חוכ הרצע אל תחא םא ךא ,אילפהל םיטקש ויה םינטקה םידליהו .ךומסה

 .המחלמה לש ןושארה המוי היה הז .החפייתהו

 . . . אורקל ילב

 לש קסופייתלב ףצר היה ,וירחאלש רקובה דעו רקובה ןמ ,תרחמה:םויו

 ונייה .םיינופלט םיחווידו ,תוזונג אל םיקרבמ-תוליגמ .םיחווידו תועדוה

 תדרפה אלל ,ימצע עונכיש אללש היה רורב .בויא תורושב לש זוכיר-םוקמל

 אלמלו ךישמהל תורשפא לכ היהת אל ,תלעופה תושיה ןמ תישגרה הנבהה

 רוכזל אלב ,תמאב תומשה תא אורקל אלב יתדבע .יתישע nxn .לטומה תא

 תא ריבסהלו ,ןופלטל תונעלו ,תודומעב םושרלו ,ןמסלו קיתעהל קר ,םתוא

 maw איהו תעה לכ הקחדל םיסנמש ,הבשחמ .תומשה רוכזל אלב ךא ,להונה

 דחא לכו .םיללח לע אל ךא ,םיעוצפ לע תועדוהה הנייהת :הניחת ןיעמ ,הלועו

 היחתל םקש ,תמכ היה תועט-ןוקיתכ ,עוצפ לעכ וילע חווד היינש העדוהבש

 ונתאמ דחא לכו ,ךלוהו רבוג םרזב ףטש תועדוהה םרז ךא .וב ונחמש ונאו

 .""ריחמה ,, םע ארונה תומיעב ךורכה ,רבשמה לע רבגתה ורותב

 . . .ךרדה-תליפת

 ירוהו רקוב-תונפל 2-ב היה הז .התיבה םירקבה דחאב יתבשש ינא תרכוזו

 לתוכהו םילשורי :םויה אוה לודג םוי ירה :תרמוא אמאו ,םולש יל רמול ומק
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 יניעל .התחמשל יתנבה אלו .רבד יתבשה אלו הב יתיהב ינאו .ונידיב ,ונלש

 ,יבל לכב יתללפתהו םינחנצה לש רופסמ םיבר ,םיבר ,םיברה תומשה וססונתה

 .תומשה עיגהל וקיספיו המחלמה וקיספיש

 םירכמו םיבורק לע יתוא לואשל וליחתה ,םיאלמ ונירפס ויה רבכש רחאו

 :םהילע חווד אל ,רמולכ "םיעיפומ םניא,, יב ,ללב קודבל ילב הנוע יתייהו

 אל ןכלו םיעיפומ םנמא יכ ,רשבל לכוא דציכ יתעדי אל .םיעגפנב םניא - עמשמ

 .ללכ יתקדב

 רמול ואב היחא לש םירבח יכ ,השגירב תונבה תחא הרפיס ,דחא רקוב

 ,עיפומ ומש ןכא יכ ,ונחכונו ונלש ''םייחה ,, ירפסב ונקדב ונאו .לפנ יכ ,המאל

 רשאיו אצייש ידכ דע ץימא דחא םג ונב היה אל ונאו .המחלמל ןושארה םויה ןמ

 .היתוששח

 ,םהילא ובתכנש תויולגו םהיבתכמו םילפונה יצפח עיגהל ולחה רחאו

 םירפסהו ."םיללפתמו םיגאוד WX ?בתוכ ךניא עודמ,, ומכ ,תועיגפמ תושירדו

 ;ינומלא לייח לש אלפנ ריש יתאצמו .העשל העשמ ,םויל םוימ ובעתהו וכלה

 םירופיסהו ר"יחה ןמ הלאו םיאנוירישה ,םהיתומישר ואיבה םינחנצהו

 .עיגהל ולחה םיישיאה

 הכורא די תציחלו וילא הצר ינאו ,קיתו דידי הנהו הטיבמ ינא דחא םויו

 ילאמשה וסיכ תא חתפ ,עתפלו .יתילע המרל יניסמ :עטוקמו ףוטח רופיסו

 לכ ימע יתאשנ תאזילכבו יתד ינניאש תעדוי :רמאו ,ךרדה-תליפת own איצוהו

 . . .ךלהו רמא אל רתויו .ןאכ ינא ךכל תודוה קרש ןימאמו ,תעה

 תומשב יתלקתנ םוי ותוא .תירורהסכ יתייהו ינא יתרבשנ וב ,םוי היהו

 .ןוכיתב ימע ודמלש םיינשו יתתיכב ודמלש השולש .םירכמ לש ךכילכ םיבר

 ,יתעדי ,םירחא לש תומש תויחל ויה םילוכיו םיחיכש תומשהש לככ ,רזומו

 םיווש םילשורי אלו לתוכה אלש ,יתבשח זאו .יתרכהו ימע ודמלש םהיםהש

 . . .המיאהו לבסה לכבו ברה םדה לכב

 בייחמו רדוק ןורכז

 הררש ןיידע ונלצא .בוחרב ויתותוא ןתנ ןוחצנה .המייתסה המחלמהו

 ,םיננחתמה ,םילוהבה ןופלטה-ילוצליצ ולחה זא .רס אל הארומו המחלמה תריווא

 ."תמאה ןמ עורג תואדווהירסוח יכ ,וריתסת לא ,!?אוה ןכיה םיעדוי .ורפס אנא

 רחואמ והואר יכ ,ורמאש ויהו ,לפונ והואר יכ ויהש ,ויחא לע רפיסו םדא אבו

 .תרומרמצ וריבעה "רדענ,, ומכ ,םישדח םיחנומו .תוצע תדבוא החפשמהו רתוי

 .הרובגו המיא-ירופיסו

 יניצקל תועדוהה ורבעוה םהב ,תבש יאצומ - תרדוקה תבשה האב רחאו

 םיתב תואממ הקעזה התלע םויה תרחמלו .םיתבב ןציפהל תנמ לע םירעה

 המחלמבש אלפנב שוחל תורשפא לכ ינממ וענמ ןוסאהו באכהו ןוגיהו םילוכש

 .וז

 הצור תייה אל םלועל ,םלועלו תרדוקו הלפא המיאכ דעל ימע הרובזו
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 ,תפסונ המחלמ עונמל ידכ ,תורשכ םיכרדה לכ אל ןכייפילעיףאו .הילע רוזחל

 .םולשה אובי יכ יתווקתו םיעצמאב רורבל שיו

 (יקסניבולג ןמחנ ד''וע לש ונב) יקסניבולג ארויג

 ביוא לייח לומ הדימע

 ,רואל תאצל דמועה ,רפסה תובישח תא יל וריבסהש ,ירוה םע החיש רחאל

 .םימיה:תשש תמחלמ לע ,בותכל ילע המ לע man יתבשח

 ידכ JIN יתיאר ינאש המ תא םכל ראתל ,ילש הביתכה תלוכיב ,ינא הסנא

 ,םיביריה תונחמה ww PA תושגנתה ראתל דואמ השק .המחלמה ךלהמ

 רסוחמ תמליאו תישגר ,תינחור תושגנתה םא יכ ,תיזיפ תושגנתהל אל יתנווכו

 | .תורבדיהל תורשפא

 שפנה הלא םינשבו 22 לע הלוע וניא םליג ,ונלש רידסה אבצב םילייחה בור

 .העוגר אל ,דואמ תימאניד איה ,לייחה ,ריעצה לש

 םיבר תוערואמ תלעבו דואמ הריהמ :הנימב תדחוימ התיה איהה המחלמה

 תוכורא תומחלמ ויה ,ונמצע לש קר אלו ,תומדוק תומחלמ .דואמ הרצק הפוקתב

 -םלצ םילייחהמ לטינ ,תוברק לש תכשוממ הפוקת ,ןמזה קרפבו ,רתוי תוכשוממ

 ןאכ וליאו .ותדלוממ קחרה ,וייח לע ןגמה םדאכ ,הנוכמכ רתוי לעפ אוהו םדאה

 התיה אל תאזה המחלמה .תררחסמ טעמכ תורדהמבו .בורק וללוחתה תוברקה
 -תמצוע תלעב ךא ,הנטקה ,הריזה התואב םג אלא ,תוברקה תריזב השק קר

 ףרה אלל םיחלוקה תושגרה ;דחאו דחא לכ לש המשנה - הרידא יוטיב

 המחלמה רחאו ןושארה ברקה רחא רצונש ,בצמה לע דרפנב דחא לכ םידימעמו

 | .ללבב

 םיטבלה תאו ,ירבח םהשו ,םתא יתייהש ,םידדובה תא ראתל ינוצרב

 ,רמוא םא זירפא אל .בייוא יובש לומו בייוא לייח לומ הדימע תעשב םינושארה

 סורהלו דימשהל ןכומ אוה וליפאו ,בייוא לייח אוה וליפא ,םדא גורהל לק אלש

 (יברע לייח) הז םדאל רשאבו ,םדא אוה הלא לכ תורמלו .וכרדב הרקנה לכ תא

 ררגיהל אל ברקב ךתבוחו ,ךלש הנקה לומ בצינו עיגה ותמזויב אלש ,רורב

 תויהלו ךירבח לעו ךמצע לע רומשל :ךילע לטומה תא עצבל אלא ,תובשחמב

 .המישמב קבד

 איהש ,תואיצמב ןכ אל .רפסב תאז םיארוק רשאכ טושפ הארנו עודי הז לכ

 ןוצר ךותמ אלו ,םיססהמה םיריעצהש ,יל היה המדנ .שואי ידכ םימעפל תירזכא

 הז עגרבו ,גרוה ינאש ןושארה םדאה הז ירה :תושגר ךותמ אלא ,הדוקפ רפהל

 .ךב תרקנמ וז הבשחמ קרו ,שארה ןמ םירבדה ראש לכ םימלענ

 .וישוח תא לעפתל לייחה ליחתמ זאיקר ,ךכ לע רבגתהל יתחלצהש רחא קר

 םתוא עזעיז הז עגר רשא ,הלאכ ויהו ,םנשי .רתויב השקה אוה עגרה ותוא

 ;ןושארה ברקה תותוא ורכינ םילילחה לש םהינפב .םתוא AT הזו תושק
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 .םלוכ לע םשור ריאשמ הזו .וגרהש ,ןושארה בייואה לייחה םע השיגפה

 טיבהלמ ענמנ ,םיינישה תא קדהמ התא .תאזה השיגפה 29 םג הרק הז

 ,הז ירחא ,זאו קדהה לע הציחל ידכ ךות ,ופוגב קר זכורמ ךלוכ .ויניע ךותב
 ץמאמהמ הז םא ,םעפ ףא תאזכ תשגרה אלש ,הארונ תואיל ןימ שיגרמ התא

 הז היה ךדידלש ,תולקתיהה בקע רקיעב וא הנישירסוח וא ,הז ינפלש ינפוגה

 .ארונו שדח והשמ

 םיניצק ורתתסה וב ,הרטנקל ךרדב םירפכה דחאב רצח רהטל תסנכנש הרק

 עלקמ-תת וידיבו הניפב בשוי ירצמה לייחה .םוד םלאנו סנכנ .םיירצמ םילייחו

 .ילבה ךותב תינסחמהש רוריבב םיאור .הרוי וניא ךא ,ךפוג לא ,תלדל ןווכמ

 וליאכ רבוע ,רדחה חתפב בצינש ןמזהו קדהה לע הציחל ןיבו .טקשו דחפנ ,בשוי

 ודחפ תורמל ,ירצמה לייחה ילוא .תרחא םייתסהל לולע היה הזש ןבומכו .לבוי

 השעיש ,זוזיש ,ביגמ אל ללבב אוהו ,ותוא גורהל ךיא,, . . .רתוי רהמ טילחמ היה

 ."ענכייש ,והשמ

 םשל ונאב אל ,הברה בתכנש יפכו ,ונילע התוא ופכ ,המחלמב וניצר אל

 השק ובצמ ןאכמו ,שבוכ היה אל לייחה ןכל .שוביכ דגנ וננוגתה אלא שוביכ

 םיחרזא ונשגפ ;ברק ידכ ךות וענכנש ,םילייח םיטילפ םע ונשגפנ .םייתעבש

 םתוא תאצמו םיתבב ואבחנ וא ,המורד םיכרדב וענו תוברקה תריזמ וטלמנש

 .רומג לובליבו הגאד ,דחפ ךותב םיעורש

 תיתוכאלמ התיה ,דחאכ םיחרזאהו םילייחה ,םידקפמה לש הפונחה

 תשגפ .דחאו דחא לכ לש םויקה-תמחלמ תא שיגרהל תלוכי .הדילס תררועמו

 .ךיתונווכ ןהמו התא ימ תעד ילב ךל ועירה ,ירצמ לייחל ךתוא ובשחש םיחרזאב

 ,ךלש תיתימאה הרטמה תא חיכוהל ,קזחה ןוצרה אולמ תא ליעפהל תייה בייח

 רסוחו םימותסה םיטבמה חכונ חוררצוק תיליג םימעפלש םושמ ,השק הזו

 אלו היתועורזב טועפ תאשונה ,הייברע םא לע טיבהל לגוסמ ךניא .הנבהה

 םירחאה םילייחה םג ןכ .ןשגר ינניא .ךכב תיצר אלש וליפא וילא ךייחל

 תונשל השק יפואו .ל"הצ Son לש ויפוא אוה הזכ .ונכנוח ךכ ךא .המחלמב

 ךינפל בשוי ירצמה לייחה תא תוארל תוחישק יד ךב התיה אל .םימי השש ךות

 אמצ םדא אוה ךא ,ךלש יובש אוהו ,ותוא תחצינ םנמא .הירגיסלו םימל אמצ

 אוהו ,תלהובמ הסונמ ךותו ,םימ אללו םויא םוח יאנתב רבדמב בבותסהש

 דא

 הז ינפל םידחא טימיש יפילעיףא ,םימ ול nnd אלו בל חישקהל IX השק

 דחא תא יתיאר .ןימי לעו לאמש לע ונב גורהיש וירבחו וידקפמל חיטבה אוה

 תחא אלו .הירגיס ול תיצמ ,ותפשב ותא רבדמ ,עוצפ יובש הקשמ ,םילייחה

 לכ המ םשל :ותומכ םיבר ויהש ,הזכ הזחמ רחאל ,הבשחמה יבילב הררועתה

 ופכ עודמ :תמרוג איה לבס הברה ךכילכ Int תא ךירצ היה ימ !וזה המחלמה

 !?ונילע התוא

 בושו .רמ עקשמ יבילבו ,תישונא תואר-תדוקנמ המחלמה לע יתבשח תובר
 תורמלו םישקה תוברקה תורמל ,תונשל ןיא יפואש :הנקסמ ידיל עיגמ ינא
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 ?םחלהל המ םשל :ךחומב הלאשה תרקנמו תפלוח םירצי תוררועתה

 יתיטס ילוא ,הנוכנ ימצע תא יתרבסה אל ילוא ,ילע המחלמה הרבע ךכ

 אורקל םעפ והשימל אציי OX ךא ,רקיעה לע בותכל יתטעמהו אשונה ןמ

 .וילא יתנווכתה ינאש ,והשמ ןהמ תולדל ילוא לכוי ,ולא תורוש

 תכיפש,, לש בצמל םדא איבהל השק ID .הז ןיעמ אשונ לע בותכל השק

 . . .םימד תכיפש רחאל "בל

 תא יתגשה םא עדוי ינניאו םישק םיטבל ידכ ךות יתרפיסש יפכ יתרפיס

 .יתרטמ

 רחאל רצק ןמז ותוא יתבתכ רשא ,המחלמב רושקה ,רצק ריש הזל ףרצמ

 .ןיבהל רתוי לק היהי ,הווקמ ינא ותואש המחלמה םויס

.50.9.68 

 :ילע םיטרפ המכ ןלהל

 .ץוביקל יתפרטצהו 1965-ב לארשי הווקמ יאלקח ןוכית רפסיתיב יתרמג

 .םינחנצה תדיחיל יתבדנתהו 11.11.1965 ךיראתב ל"הצל יתסייוג .רנרביתעבג

 -יצחב (תוברקה תפמ יפל) ינופצה ריצב הענש יתדיחי םע יתפתתשה המחלמבו

 .(''לופר ,,) ןתיא לאפר מ''לא לש ודוקיפבו לט ףולאה לש הדגואב ,יניס יאה

 ,םיררחושמה םיחטשב ףטוש ןוחטב תקזחהב ליעפ יתייה ,המחלמה םותב

 ,למס תגרדב ,ז''ש רבמבונ-רבוטקוא.יאבצה יתוריש םויס םע .תיברעמה הדגב

 .רנרב-תעבג ץוביקל.רוזחא

 םידש דוקיר

 ;לובמ ,הלחתה ןיא ,םימער עתפל

 .ףוצש ביהרמ ,קנע םידש דוקיר

 NW תוקעזו ,בר םיילגר-"שודשיד

 ?תובבלה לכ ומדנש םעט המ

 ;ודילגה אל םייתפשהו ,ריבסנ הז ךיא

 .ודיעי הפ ךיניע קר יכ ,לייח רבדת לא
 ,תכפש רשא תועמדהו ,םדה בר המ

 .תכלשה ךמא בג לע רשא לבסה בר המ

 ,תולודג ,תוכז ויה ךתומב ךיניע הז עודמ

 תולוכשה תוהמאה יכב תא תעמש אלו תיאר אל םא

 ,טק עגרל ולו ,תיצרש ךיא
 .תב לש תולוכתה םייניעה תא תוארל

 ,טקשה ךלשוה ,םימערה לכ ומדנ הנה

 .טקלה רמגנ ,דואמ םמוש .קיר לטקיהדש

 ,םמוד בכוש ,םש תראשנ התא קרו

 ...םתוס רובה יפ תא ,ךדי לע יתראשנ
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 ואדנל ןורהא תב - ואדנל ימע-תב

 ירופיס
 תמחלמב ליעפ קלח וחקל דבלב םילייחה אלש ,ילארשיה רוביצל עודי

 .םיע''נדגה - ל"הצ תורושל סייגתהל וקיפסה םרטש הלא םג אלא םימיה תשש
 שממל לטוה ע"נדג תכירדמכ ילעו המחלמה ימיל םירדגומ םידיקפת ויה ע"נדגל

 / .הלק הבאלמ וז התיה אל ,םנמאו .הלאה םידיקפתמ דחא

 ןוסניליב םילוחה-תיבב תויחאהו םיאפורה תווצ לע לקהל :היה דיקפתה

 .המחלמה ץורפ oy הז םילוח:תיבל עיגהל היה דיתעש ,םיעוצפה סמוע תא

 תכירדמ איה ףא - יתרבחו ינא יתקליח המחלמל ןושארה םויה ירהצב

 םוי ותואל וארקנש ,םיע'נדגה תצובקל הלפאהל םירוחש םינוטראק - ע"נדג

 הדרי םרטב דועו (תורמשמ שולשב ולעפש תוצובק שולשל וקלחתה םיע''נדגה)

 דיתעש המ לע לבאיתואל וליאכ ,םירוחש שבל ולוכ םילוחה:תיב ,הכישחה

 .וברקב תורקל היה

 לש םהינפ תא לבקל םינכומו םיכורד ונלוכ ונייה םוי ותוא לש הלילב

 תא השעמל ףקשמ הלא לש םרפסימש ונעדי .ונתרזעל םיקוקז הכ ויהש ,הלא

 הרזחו תונורחא תונכהב קר ונקסע ןושארה הלילב ונלוכ תחמשל .תיזחב ונבצמ

 ףוס יתיאר אל ינשה םויה לש הלילב לבא .תרחמלש םויב םג ןכ .תוארוהה לע

 תא ושעש ,םודאידוד-ןגמ םהילעו םינבל םילגד םע םיסובוטואו םירדנט םתואל

 ולביקש םינושארה .ונילא . . .שירעילא ,חיפר ,הזע-תודשמ םלוככ DAN םכרד

 הקנולאב םא ,םיעוצפה תא וריבעה ןויצל היוארה תוריהזב .םיע'נדגה - םתוא

 םהילעש ,תונושה תוקלחמה לא ןוימהירדחמו ןוימהירדחל בכרה ןמ ,לגרב םאו

 .םירטפוקילהב םיעוצפה אובב רבג חתמה .אפורה הרוה

 םיאפורה תווצש דע הכיחש העשב לקיםיעוצפה דחאש ,הרק תחא אל

 ,םיע'נדג תצובק וירופיסב וילא ךשמ ,וילא הנפתי ןוימהירודחב תויחאהו

 תא יתעמש ,םיאפורה תדובעב העירפהש םושמ ,וזכ הצובק רזפל יתאבשכו

 תויהל םידיתע םה םג אולה ?םהילע תסעוכ תא עודמ,, :אלפתמ עוצפה לש ולוק
 ."'תימצע החכוה ופצי םהמ םג ;םילייח

 טעמכ IMAM ינא .הדובעה םלתל ונסנכנ .ורבע יעיברהו ישילשה םויה

 ונגהנ םויב .רתויב לודגה היה סמועה זא ירהש .וניתש ונדבע תולילב .ונשי אלש

 .תויונרותב ןושיל

 םיירצמ המח למ-ילובש

 םילוחה-תיבב המחלמה ימיב ועריאש ,רתויב םיניינעמה תוערואמה דחא

 תשא לשו ריאמ הדלוג לש הרוקיב רשאמ רתוי הבר תוריהמב ומסרפתהשו

 םיעוצפה המחלמהיייובשמ המכ לש םאוב היה - ,ןיבר האל 'בג ,זאד ל''כטמרה

 הנבנש) ונלש םיעוצפה וסנכוה וב ,ןוימה רדחל וסנכוה אל ןבומכ הלא .ונילא
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 עוצפ הארש יכינחמ דחא לבא ,םתוא יתיאר אל ןכל .(המחלמה ימיל דחוימב
 ,הכירדמה,, :תובהלתהב יל רפיס ,יאבצ רטוש ידיילע הוולמ תדיינב בשוי הזכ
 אלש דע ,לודג ןויריב הזכ היה אוה ;תורושק ויה ויניע ;ותוא תיאר אלש לבח

 ודנאמוקהמ אוהש םירמוא ,םירמונמ םידגב ול ויה .תדיינב ףוקז תבשל לוכי
 ."ןורטאל תוביבסב ספתנש ירצמה

 לבא .תוברקב הנוילעה לע ונדי יכ ,ןבומכ ,יתעמש םילוחה-תיבב וידארה ןמ

 ,םישנאה OF םיבר המכ יתיאר יניעיומב .ללכ ךכב יתחמש אל ,רבד לש ותימאל

 ירחא Mapa .םומײלעבו םיכנ OMX התושעב OMX החפיק וזה המחלמהש

 רפסימ - המחלמה-רימותי םידלי לש הנטייקב ךירדהל יתחלשנשכ ,המחלמה

 יתוא הריעה יתרבח רשאכ המחלמל ישישה םויב ןכל .יניעב לפכוה םיחפוקמה

 ומיכסה .ברע-תונידמ,, - הרמא םיעוצפ ואב יכ ,יל רשבל םוקמבו יתנשמ

 . . .לתחמשל לובג היה אל - "ונמע קשנ-תתיבשל

 ןירטיצ תיבמ הרש לש הנב ,ץיבודוי ףסוי ןגס

 חבשל ןויצ
 דוקיפ ףולא ידיילע הרטמב תוקבדו בליץמוא יוליג לע חבשליןויצ לביק

 =  :וךופיס הזו .שיבג והיעשי ףולא ,םורדה
 mon ךרד םינוירוטנסה דודג תא טוונל ץיבודוי .ןגס הווטצנ 5'ה רקובב :

 תועש 3 רחאל .הליגע"ובא לש ירצמה ךרעמה ןופצב-ץוחיםחתימ לא םיינעבוט

 ,ופקת םינוירוטנסה .םחתימה לא דודגה תא איבה ,הזגפה תחת וקלח ,עסמ לש

 התכוה הפקתההו ועגפנ םהמ הנומש .ןמוסמיאל םישקומיהדשל וסנכנ ךא

 תגולפ שארב ד''גמה בצייתה ,היינש הפקתהל םינגראתמ םיקנאטה דועב .רואל

 ''זדעיל יתוא סנכה ךא ,דציכ יתוא ןיינעמ אל,; :ץיבודוי לע דקפו ש"מרחה

 תולוחה paw לובגה לע ,ךרדה תא אצמ ,םימ''לחז תשולש שארב ,יסוי

 ףגאהמ םינוירוטנס העברא םג ועיקבה ןמז ותוא .דעיה לא ץרפו םישקומהו

 .דעיה רוהיטב חתפ הז חוכו ינמיה

Pnםיקנאטיחוכ םע תרייסה לש םיפי'גה תא חולשל ףסוי הווטצנ ברק ידכ , 

 תולוחב רובעל ולכי אל םיפי'גה ,םרב .הליגע-ובא ןוויכב המיסח ביצהל ידכ

 יארוט גרהנ םיפי'גה דחאב) ףרועב דודגה ל"דת לא רוזחל םהל הרוה ףסויו

 .(ש''לצב אוה ףא הכזש ,יקסבפיורד קחצי

 לש ודוקיפב ,המיסחה-תגולפ תא ליבוה ,ולש םימ''לחזה םע ,ומצע ףסוי

 ןפוד לע קפדיה זגפ .םהל דעויש םוקמה לא (ש''לצ לעב אוה ףא) םר ANT ןרס

 -תוחוכ ןיב .שיבכה דיל םיירצמ םיקנאט הנומשב ףסוי ןיחבה זאו .ם"לחזה

 nonin לש םיכוליהה-תבית םלוא ,תגסל זפחנ ףסוי .שאיברק ץרפ ןוירשה

 monn סופתלו ץופקל וישנאל הרוה אוה .שאהיהדש בלב קתוש בכרהו הלקלקתנ

 -ךלהמ לע טוחלאב ד''גמל חווידו עוגפה ם''לחזב ראשנ ומצעב ךא .תולוחב

 .ברקה
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 ףסויו תגסל םינוירוטנסה ולחה ,הכלהכ הנבוה אלש הדוקפ בקע ,עתפל
 רובעכ עגפנש) ם'ילחזה לעמ ץפק זא .חטשב ודבל רתוויהל דמוע אוהש ,חכונ
 העיסנ ידכ ךות ונופיס לע ספיט ,ןורחאה ןוירוטנסה תא הצירב קיבדה (עגר
 םירייסהשכו ,םלוכ תא ףסא אוה .תולוחב םירתתסמה וישנא לא ותוא ןוויכו

 שיבכ לע ךכירחא .דודגל ףרטצה ,םיבנע לונשאכ קנאטה ןופיס לע םילתנ

 ןלהל ;םודימשהו םיירצמ בכר-ילכ רפסימב תורייסה:ימלחז ולקתנ ינביל לב'ג

 ,תשומחתו קלד רובצמ ויה רכסה ביבס .והושבכו הפאור רכסל תוריהזב וברק

 וסנכנ התע .המייסוק ןוויכל ,האלה .''ללכהמ אצוי רמועב ג'ל םש ונישע,,ו

 קר תוריל ודיפקה ןכילעו ,רחא ילארשי חוכ תעפוה היופצ התיה וב ,חטשל

 העריא הנהש ,היה רובס "!ורית לא,, תירבעב הקעצ ףסוי עמששכ .המורד

 לייח האר םיסנפה רואל הנהו .ויתורוא תא קילדהל זפחנו הפוצמה השיגפה

 . . .לסוח אוה .חירצל ןומיר לשלשלו וינפלש ןוירוטנסה לע ספטל הסנמ ירצמ

 חוכ םג חטשל ברק ומע דחיב םלואו .רחאה ילארשיה חוכה עיגה הרהמב

 זא . . .עצמאב בוש ףסוי לש םימ''לחזהשכ ןוירש ברק חתפתהו ירצמ םיקנאט

 האר ןמז ותוא .ותוויצ ישנא תעברא תא WD ףסוי .ונימימ ןוירוטנס קלדנ

 ישנא תעבש תא איצוה ,וילא שח אוה .ולאמשמ ,ד''גמה ם"לחזב םג זגפ עוגפב

 לא גוסנ םיעוצפו םיתמ ,םייח:םילייח 22 םיקוחד ולש ם''לחזבשכו ,תווצה

 טישוה ,לוחה לע םיעוצפה תא ביכשה אוה .שאה חווטל ץוחמ ,ןופצמש תולוחה

 ,ברקה שטינ וביבסמשכ ,םשו .יאופרה תווצה תא קיעזהו הנושאר הרזע םהל

 תחנ המ ןמז רחאלו .אפורה עיגהש דע ,ולש ד"גמה לע ama ףסוי ןיתמה

 .םיעוצפה לכ תא הניפש רטפוקילה

 .המחלמב ךישמהו םתוימה ודודג לא ץיבודוי ףסוי רזח זא

 1967 ינוי - ז"כשת הרובגה רפסב םסרופ רופיסה

 (הנחו לדוג לש תב) ,ןא'צוב הרופצ

 ...וחשמ יתישע ינא DAW ,יתעדי

 mmx הלחה יליבשב ךא .ינויב 5-ה ינש םויב הלחה םימיה:תשש תמחלמ

 .ןכל םדוק שדוח המחלמ

 תונכהה .תונכהב ל"הצ לחה ,תוחיתמה השגרוהשמ ,יאמ תליחתב רבכ

 .םילוחה:יתב :אוה ,וב יתקסע ינאש ,חטשה .םיבר םיחטשל ושרפתה

 םילוח:תיב) הפיחב דלישטור םילוח:תיבב הדובעל יתצבוש ,(תלייחכ) ינא

 םוי .רדגומ היה אל ידיקפת .(םילוחה-תב לש תינופצה תשרה לע הנמנ הז

 ,תוטימ רודיסב יתקסע דחא םוי .תונולחה לע םידגא תקבדהב יתקסע דחא

 / . . ."וכו תופורת ,םינמוי
 רקיעב ויה הלילהו ברעה תדובע .ברע םגו רקוב םג יתדבע םהבש ,םימי ויה

 רדחבו (הלילה לש תונטקה תועשב םמושירו םילוח תלבק) ןוימהירדחב תונרות
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 .(םילוחה-תיבמ ונופ אל ןיידעש) םידלי

 ול השק ,רקובב תועש הנומש דבעש םדא .תודיבכמו תושק ויה תויונרותה

 תילרוגה העשה .ולש תא השע ןמזהש ,הארנכ ,ךא .הלילב ירמגל רע תויהל

 .ןוצרהו חוכה םומיסכאמב דובעלו ומצע לעמ תולעתהל םדאל ול המרג

 יתרזע םש םג .יבצךיעמ ץוביקב ןולל יתעסנ ,םויב יתדבע םהבש ,םימיב

 םירבח) תודבוע םיידי תורסחש יתעדיש םושמ ,תונוש תוכאלמב קשמה ירבחל

 .(ל"הצל וסייוג םיבר

 הרבג ןכ ,רצאנ לש המחלמה ימואנ וברש לככ ,תולובגה וממחתהש לככ

 םילוחה-תיב לש הרשכהה תודובע תא םייסל ונילעש ,ונעדי .השענל ונתונריע

 !?יתמל ךא .םייוסמ דעומל

 תדובע תא םייסל ונבייוח היפל ,ונלביקש תינופלט העדוהב הרתפנ הייעבה

 (ינויב 37( םוי ותואל דע .ינויב ST תבש יאצומל דע םילוחה (AM הרשכהה

 וטטומתה םידחא .תונוש תוביסמ םישנא ולח םהבש ,םירקמ רפסימל הדע יתייה

 םמצע דבאל וסינ דואמ םיטעמו .ופפורתה םהיבצעו תוחיתמב הדובעה לטנמ

 .תולובגבש תובאלו םינבל רתי-תגאדמ תעדל

 maa" דובעל וצרש ,םיבדנתמ לש בר רפסמ לע תעדל יתדמל תאזיסע

 םהמ םיברו ,ברע דע רקובמ םירעשה לע וקפדיה םה .םוריחיתעשב םילוחה

 ,םלוכ תא המעיפש ,תובדנתהה חורב קר התיה אל רוביצה תרובג .םקיר ובשוה

 תוהמאל ''רטיסייבייב,, ןוגריאב ,םה רשאב םילייחל ןוזמה:יחולשמב םג אלא

 .תקסופייתלב תירוביצ תוליעפבו תודבוע

 ןוחטבבו טקשב

 םלוכ .טלקמל ץר אל שיאש ,יל המדנ .שיא הליהבה אל הנושארה הקעזאה

 .ןוחטבבו טקשב ורביד םלוכ ,קעצ אל שיא .וילא וכלה

 דימת .המחלמל םישנא לש תובוגתל הדע ינאש ,ייחב הנושאר םעפ וז

 יתוא הדימצה הקעזאה .יתיעטש הארנ ךא ,םידחופמו םילהובמ לוכהש יתבשח

 .םימימת םימי השיש ךשמל וידארה:יטלקמל ביבס רוביצה ראש תאו

 םילוחה-תיב .םיעוצפ תניחבמ תולקת אלל רבע תוברקה לש ןושארה םויה

 קר ולבוה םיעוצפה לכו םורדב ולהנתה תוברקהש ,התיה ךכל הביסה .קיר ראשנ

 .תימורדה תשרל םירושקה ,םילוח:יתבל

 .םיעוצפה תמירז הלחה המרה לע תוברקה חתפיה םע

 ןלוגה-תמרמ םיעוצפה

 רבעל ץורפל התסינש ,תחא םיאולימ-תביטחמ םיעוצפ 12 ועיגה תחא:תבב

 (לק לופיט ולביקש רחאל) תפצמ ולבוה םה .תוירוסה תודמעהו םירהה

 .השקה םבצמ חכונ הכורא יד ךרד-תרבכ ורבעו "דגא,, לש סובוטואב

 .ישמ לש תופפכב םהב יתלפיטש ,תרכוז ינא .ןוימה-רדחב םתוא יתלביק ינא

 יתמשר .םהל ביאכא ןפ ,םזיזהל יתדחפו םתוא יתנחב .םהינפ לע יתרבע
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 תוחפשמלו יאבצה ןויכראל תדעוימ התיהש ,תיאבצה המישרב םהיתומש

 לופיטה .תונושה תוקלחמל םיאפורה ידיילע ולבוה םה ךכירחא .םיעוצפה

 .ארונ היה םארמ ,תאזילכב ,ךא .העיצפה תרוצ תא יניעמ םילעה תפצב ינושארה

 םה .טקשב תבשל םהל היה השק .באכה שגרוה םלוקב ךא ,טקשב רבדל וסינ םה

 .םיעוצפה:רדחב יתבבותסה הלילה לכ .בציידעצב רבע הלילה .באכמ ותוועתה

 ,םהמ דחא תומי אמש יתדחפ .םימשונ םה םא ,יתקדבו הטימל הטיממ יתרבע

 !תמ OTN ימימ יתיאר אל ירה ינאו

 יתייה .םליכאהל יתלחתהו וררועתה םיעוצפה .שדח םוי ומעו הלע רחשה

 .וזכ יל התיה ךא .לזרב לש תונלבס הכירצ

 רוקיב רמגב דימ .תופוות ינימילכ ומשרו ןושאר רוקיבל ועיגה םיאפורה

 השיגפהו םהירבח תעיצפ רבד םהל עדונ והשכיאש םירבח המכ ועיגה ,םיאפורה

 .תשגרנ התיה

 יתארק .שומישהיתיבל םתוא יתחקל .םיעוצפה דיל יתיליב םויה בור תא

 .םהילע יל רפסל וסינ םהו ימצע לע םהל יתרפיס .רפס וא ןותע םהינפל

 .םהיניב הרענ םג התיה םעפהו ,םיעוצפ לש ינש חולשמ עיגה ברע ותואב

 התדובע תעב הלגרב סיסרמ העגפנ איה .תעזעוזמ יתייה .יתרכה הרענה תא

 .תטטומתמ ינאש יתשגרהו ינתזחא תרומרמצ .התלוחב (ל"חנ ןיערג תרגסמב)

 !?הז ינפב דומעל דוע התעו (םויב םייתעש) ןיגוריטל הנשי ינא תועש 48 הז

 .הנתיא יתדמע תאז:לכבו

 ךרדה עצמאב תוברקה תא וקיספהש ,םיריעצ םירוחב ויה םיעוצפה ראש

 היה לוכי אל סיסרה םאה ?ףוסה דע ונעגה אל עודמ :ונטר ןמזה לכ םה .המרל

 םיחותינהירדחל רבעוה םהמ קלח .באכה םג ומעו הכיח אל סיסרהו !?תוכחל

 .תונושה תוקלחמל וחפוס םירתונהו

 ,רבג ץוחבמ חתמה .תונלבס רתויו רתוי השרדו רתוי השק התשענ הדובעה

 ,סיג וזל ,חא גרהנ וזל .תורבשנ ולחה תונבהו עדוויהל ולחה םיגורהה תומש
 .טויסל ךפה לוכה .בוטה הרבח הלו

 ךא ,השושת יד יתייה .דחייםג ברעו םוי תורמשמב דובעל יתכשמה ינא

 .םויל םוימ יתיזרו יפ לא אב אלו טעמכ לכוא .ולש תא השע םיעוצפה הארמ

ANDםילוחה-תיבב וראשנש הלא לע ונחגשה .םיעוצפ ונילא ואב אל  

 .המייתסה המחלמה .םהילא ונרשקנו

 וראתיש םילמ ןיאש ,יל המדנ .תוחפשמה ןכו ויעוצפ תא רקבמ לחה ל"הצ

 השיגפל יתנמדזנ .םהיתוחפשמו םהירוה םע םיעוצפה לש תושגרנה תושיגפה תא

 !!!רדחה תא בוזעל יתרהימ .יניעמ וגלז תועמדו תחא

yanתרשואמ ךא ,השושת יתייה .םילוחה:תיב תא בוזעל םויה . NYTםגש  

 .המואה ןעמל והשמ יתישע ינא
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 קורס אגרש 'רד

 אלפומה רענה - רנימי'צוד רזעילא

 לדבית ,הכלמ ,ותוחאו אוה ויה םימואת .1946יב הינמרגב דלונ רזעילא

 יתקפסה ויבא תא םג .הבחרה רתיב רפסל ינא לוכי הילעו ,יתוחא ןב אוה .םייחל

 המכל אלא ונדרפנ אל ,ודלוויה םוי זאמ .םיחאכ םהש םיסיג ונחנא .ריכהל

 -ןב לש תויביטקייבוסה לכ oy .ל"וחב םג דחי ונייה ןמזה לכ .דבלב םישדוח

 אשנ םגו ןחיבר ,הפי דלי היה הז .דחוימ ןח םע דלונ אוהש רמול ילע ,החפשמ
 .החפשמב דחוימ דמעמ ול היה הליחתכלמ ןכילעו ,םינב ןיא יל .יבא לש ומש תא

 -ינלופ אצוממ ונחנא .יתד"ינויצ ,ךפיהל ילואו .ינויצייתד אוה ולש יתיבה עקרה

 .תינרדומ הפקשה םע םיימשייארי ויה ולש אתבסו אבס רמולכ ,ונירוה .יאטיל

 ,תיטסילאיצוס חורב התודלימ הכנחתה ולש אמא .החפשמב דימת התיה תונויצ

 םלועה-תמחלמ ימיב .דואמ תיביסרגורפ התיה יתחפשמה עקרלו הפוקתל סחיבו

 אבש ,רזעילא לש ויבא ,יחכונה הלעב תא הריכה ,היסורב ונייהשב ,היינשה

 ליחתה ןוירהה םגו ןיאושינה-תירבב ואב םש .הבאלמ ,ונל הכומסה הרייעהמ

 התיה היסורב ונתויהב םג .הינמרגל רבע אוה ,ומא םחרב דוע .היסורב דוע

 ."טייקשידיי ,,ב לכימדוק אטבתה רבדה .תינמואל אל ,תישפוח החפשמב הריוואה

 הניחבמ םג .םתכלהכ םיגחה םייקל היה רשפאייא DX DA ,תרוסמה לע ורמש

 .תימואל הפקשה ללש יסורה יכוניחה עקרהש יפ לע ףא ,הקיזה הרמשנ תימואל

 וז התיה .הרבג תידוהיה תוכייתשהה .םידוהיה ץראכ Ox wry x לע רבוד דימת

 .היתובקעב אבש לכו האושה תפוקת

 היה רזעילאלש םשכ יכ ,רמול רשפא ונלש יתחפשמה עקרה יבגל דוע

 תבה דיקפת תאו .הריכבה תבה .התיהש ,ומאל ךכ ,החפשמב דחוימ דמעמ

 התיה איה .המחלמה לש רתויב השקה הפוקתב האלימ איה ,החפשמב הריכבה

 תניחבמ ןה ,םאה לש המוקמ-תאלממ :ןוכנ רתוי וא ;באה לש ונימיידי השעמל

 ויהש ,תושק תוטלחה הלביק איה .הדובעב ןהו ,םכותב ינאו םידליל הגאדה

 השפנ ךילשהל המחלמה תפוקתב העדי איה .תושפנ תנכסב תוכורכ םיתיעל

 תא םירוהל תתל העדי תרוסמ-תרמוש תויהל ילב .יוניפה תא רשפאל ידכ ,דגנמ

 תעבו הלוח היהש ןמזב ,באב לופיטהו םאב לופיטה תוברל ,יוארה דובכה

 .תינחור תורגבבו הזעהב באה לש ותרובקב הלפיט איה .רטפנש

 תאז השוע וניאו םילכה לא אבחנה םדא .תועינצה התיה הלש תפסונ הנוכת

 Tran התיה הנכומ .לועפל ךירצ ךכש own ךכ לעופ אלא ,סרפ לבקל nan לע

 הדימ .םידליהו לעבה ןעמל ךכרחאו ,תויחאהו םיחאה ןעמל הקלח לע רתוול

 ולא תונוכתב המד ,םהלש ןיאושינה רחאל קר ויתרכהש ,ויבא .רזעילא שרי וז

 אלל החפשמב לדג אוה .תיתד ,תינלופ-תידוהי החפשממ ,עונצ םדא :ותשאל

 םדא .םירשימ ךרדב ךלה .החפשמה תסנרפל תושעל ץלאנ ריעצ ליגב .בא

 תויהלו בוהאל עדי .שגר היה אלמ ובל לבא ,ויתושגר תא אטבל ול היה השקש

 ונצלאנ ונלש םישקה םיאנתב .תילכש הניחבמ קר אל ותוא ךירעמ ינאו .רוסמ
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 הלודגה הנמה תא ינשל עיצמ דחא היה דימתו ,םישנא המכל תחא הנמ קלחל

 .תוריסמו תועינצ ,הבהא ,שגר תאלמ תיתחפשמ הריווא :רוציקב . . .רתוי

 תלוזל רוזעל תונוכנ

 ול ויה .תלוזל רוזעל תונוכנה התיה רענה תא ונייפיאש תונוכתה תחא

 התיה רזעילא ,הרזעל היה קוקז רבח םא .םהל יוצר דואמ היה .םיבר םירבח

 תנשב הצרא עיגהו הינמרגב 1946-ב דלונ אוה ,יתרמא רבכש יפכ .תבותכה

 ליחתה אוה .דחי ונרג אלש הנשה התיה וז .1949-ב ונילע ונחנא ,51

 -תיבב םיגשיהה תניחבמ ןה ,הפי םדקתמ אוהשכ ,ץראב ןגה ליגמ וכוניח תא

 םלוכ .ישיאה וניחב רפסהיתיבב חילצה אוה .תיתרבח הניחבמ ןהו ,רפסה

 יממעה רפסהיתיב תא םייס אוה .המיענ התיה ותוגהנתהו ותוא וכירעה

 רבכ .הביבסל הפי רשקתה אוה .תיב ותואב ןויצל-ןושארב ורג תעה לכ .החלצהב

 לבא .דחוימ יטילופ ןוויכ ילב בושו ,םוקמבש רעונה תועונתל הנפ רפסה-תיבב

 -תעונתב .ינרדומה םזילאיצוסה ןמ והשמ ,תילעופ רתוי איה החפשמב הריוואה

 ץוחרל ןוגכ םינטק םיטרפב םג יוטיב ידיל אב רבדה .החפשמב םג הרבחב םג

 יתייה ותוא לבא ,ותוחא ןיבו וניב לידבמ ינניא .ילצא ףטרמש שמשל וא תינוכמ

Pryסרפ לבקל ילב ,"רטיסייבייב,, ילצא תבשל ותוחא תא רשאמ תוחפ ענכשל . 

 םידליהו .םידליה םע תבשל ןכומ היה דימת אוה ,תאצל םיצור ונחנאש ונרמאשכ

 .בר ןוצרב והולביק ילש

 הליחת .ןויצליןושארב ילאיר ןוכיתל סנכנ אוה ,יממעה רפסה-תיב רמגב

 תושירדל יממע רפס-תיבב םידומילה ןיב בר לדבה היה .רבעמב םיישק ול ויה

 ול התיה אלש םושמ אל ,יתא תויוצעייתה הברה ול ויהו .ילאיר רפס:תיב לש

 ילוא ,יתא דחוימ רשק ול היהש םושמ אלא ,ךכ לע וירוה םע רבדל תורשפא

 ומצע תא תוארל לגוסמ היה .רתוי ול רוזעל יתלוכי תיעוצקמ הניחבמש םושמ

 ."ילש תלוכיל םאתהב ויהי ילש תופיאשה,, :תיתואיצמ הכרעה ךות אוהשיומכ

 אוה .םימוחתה לכב ,עוציבל תונתינ ללכ-ךרדב ויה ולש תופיאשה ,םנמאו

 וליחתה ןאכ םג .אבצל האיציה תעש העיגהו ןוכיתה רפסהיתיב תא םייס

 םישח ןיא החפשמה ךותב ,עודיכ .רגובמ רזעילא תא יתיאר הנושארל .םילוקיש

 .דליה ,ןטקה רזיילכ ונלצא לבוקמ היה דימת אוה .דליה לש ותורגבתהב ךכילכ

 ותעפוה םג .תיברק הדיחיב תרשל הצור אוהש ,ךכ לע רבדל רזייל ליחתה עתפלו

 .רגב רזעילא הנהו ונניע תא ונחקפ .ומישרה ,ולש ינפוגה ןסוחה ,תינוציחה

 .דחא רדחב ורגשכ ,ידמל תושק תופוקת ול Ym הסנרפ יניינעב השקתה ויבא

 ;איהשיומכ תואיצמה תא לבקלו ןנולתהל אל ומא לש התנוכת וב התיה לבא

 ךייחל לגוסמ היה אוה .רתויב השקה הפוקתב וליפא ,בויחה תא דימת שפחל

DAול בוצע היהשכ ; wendוילע יתסעכש םירקמ ויה .סעכשכ םג קודיצה תא , 
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 ברקב לבוקמהמ הנוש תצק רוחבהש תיאר .בר ןמז וילע סועבל יתלוכי אל לבא

 ירחא בקעמו Tay ;רפס תאירק ,יוליביכרד ,תקורסת ,תשובלת :רעוניינב

 תויחאהו םיחאה תוברל ,בחרה ןבומב החפשמב ןיינע .החפשמבו ץראב השענה

 .ל"וחב

 עדי יכ םא ,הז גוסמ םייוליבלו םיקטוקסידל תכלל הייטנ ול התיה אל

 ,םירבד לע חחושלו תב oy תאצל עדי ,תבש תולילב תויפשנ וכרענשכ .דוקרל

 ,תלוזב תובשחתה לש הנוכתה ולצא הטלב ןאכ .םירוהל םחישהל רוסא וליפאש

 היה .הרענה יניעב בוט רוחבכ עיפוהל ןוצרה ;תורגבתהה ליגל תינייפואה

 ,הפוקת התיה .דובעל שי ,תונבל שיש ,דוסיה ווצלו ץראב השענל ובל לכב רושק

 אוה .םינושארה ןיב היה רזעילא .ימואל תורישל ואצי תיעיבשו תישיש תותיכש

 .השע ךכו .תושעל ךירצש אוה ןיבה ךכ .רתויב בוטה דצה לע ותדובע תא השע

 הז .תובוט םיידי ול ויה .דחוימ והשמ אל לבא ,הקינאכמל היטנ ול התיה

 .דחוימ ביבחת ול היה אל .ויבא לש ותגרדל ,ןבומכ ,עיגה אל לבא .ויבאמ שכר

 היה ,הרואכל .וכותב לכתסהל םג בהא .השענב ןיינעתה ;האירקל רקיעב הטנ

 ךותל לכתסהל לגוסמה ,רוחב אוהש רמוא תייה אל ץוח יפלכ .סכודראפ הז

 .אוהשרמכ ומצע תוארלו בושחל לגוסמה רוחב הזש יתחכונ םואתפ .ומצע

 רוחב .אבצה ינפלש הפוקתה לע רמול לוכי ינאש םיטלובה םירבדה םה הלא

 תאזיםע .םתס חחושלו ברע oy תבשל ,םירבח oy תאצל הטנש ,לייטל גהנש

 וא סדרפל תאצל ובהאש ,םירבח םע תוביסמ םעפיידמ ויה ,תורגבתהה ליגב

 לע תויושגנתה ןייצל לוכי ינניא .תרחואמ העשב בושלו םיה-תפש לע קינקיפל

 יפ-לע"ףא ,םימואתל ינייפוא ךכ לכ אלש ףסונ רבד .וירוה ןיבל וניב הז עקר

 התיכ התואב ודמל דימת .ותוחא ןיבל וניב דחוימב םיבוט םיסחי :םיהז םניאש

 .ובר אל םלועמו

 םויל וליפא ויבא םע תאצל ןכומ היהש םירקמ ויה .תיאשמ לעב אוה ויבא

 ךרוצ שיש ,ול רמא ויבא םא .ףסכה תא לבקי םא לאש אלו שפוח שקיב .םלש

 אב םעפ .םירבדו רמוא אלב אצי רזעילא - קורפל וא סימעהל וא ,דירוהל

 .הדבכהו הלודגה תיאשמב לגלג ףילחהל ךרוצ היהו ברעב תרחואמ העשב ויבא

 ול ארק ,הדובע"םוי ירחא ינבצע רזחש ויבא .רדחב םיובח םע ?aw רזעילא

 .וכיחו תיבב ובשי וירבח .הכאלמה רמג דע ויבאל רזעו דיימ אצי רזעילא .לוקב

 .תונעמו תונעט אלב רזח אוהו

 רוצע ןוגיו בל-ןורבש

 תועט וז היהת .השרות ירפ םגו תיבב הריוואו ךוניח ירפ םג ויה ויתונוכת

 ,םירועיש תנכה תעש יבגל םירוהה םע םיחוכיו םעפ ףא ול ויה אלש ,רמול

 אל .ומצע לע הדפקהו העפוהל השירד ,ןויקנ לע הדפקה ,התיבה הרזחיתעש

 םיחוכיו ויה קפס ילב .תינוציחה ותעפוה לע הדפקהב ןייטצהש ,רמוא יתייה

 .שירחמו ומצעב רגתסמ היה :ולש סעכה תרוצ תא רכוז ינא .הלא םיניינעב

 םע םילשה לבא ,ונוצר לע רתיווש רמול ןיא .תוצרל חונ .וסייפל היה לק ךא

489 



 יניא ינאש ןכתייו .הריבס הרוצב Wan לבא ,ויה תוחאה םע םיחוכיו .בצמה

 עדיש ,הלעב תא םגו דחוימב ותוחא תא יתכרעה .תקפסמ הדימב יביטקייבוא
 .ןוזיא לע רומשלו דירפהל

 איהו .תבה וז ירה ,המחנ תצקמו םייחל זוע םירוהל ןתונש והשמ שי םא

 איה .בר לבס הלבס ותוחא םג .וראתל ןיאש ,בל-ןורבש היה .ךכל תלגוסמ םג

 תא קיחרהל ,םירוהה יפלכ דוחייב ,הלדתשה איה .םילימב תאז האטיב אל

 תא הפשח תבל אמאה ןיב השיגפה לבא .תינוציח העפוה לע רומשלו באכה

 ןיידע איהו םיאולימב אוה ,המחלמה תפוקתב תסייוגמ התיה איה םג .לוכה

 ןושארה רבדה ,התיבה אובל התוא ונקעזהשכ .הרומכ השמיש .רידס תורישב

 ונל שיש ,לאל הדות .המחנ םגו ןורבש םג זא תיאר .םאה תועורזב לופיל :היה

 לבא .שממ הדיחיל הכפה איהש םושמ .םימוצע םיישק םרג רבדהש יאדו !הז תא

 םילודג םילדבה ויה אלש תוארל היה רשפאו .הטילש םהילע ןיאש םירבד הלא

 תורגבתהה ליג ירחא .םיינשה ולביקש ךוניחה תואצות ויה הלא .ןבהו תבה ןיב

 תבל :ינורכזב התע הלועש לק השעמ .םהיניב האנק לכ התיה אל תרחואמה

 תפוקתב אבצהמ הלכלכ הלביקו הרומ התיהש םושמ סיכיףסכ ANY היה

 עיגהל לכויש ידכ ,סייוגש תעב תופסונ תוריל םירשע ול הנתנ איה .םיאולימה

 םיאצוי ויה .וזל הז םירושק ויה .האנקה לש הכופיה איה תתל תונוכנה .התיבה

 .םירוקיבל ,עונלוקל ,תוגצהל דחי

 .דרשמב תבשלו דיקפ תויהל הצר אל .תיברק הדיחיל אבצל סייגתה רזעילא

 רפסמ היה אלו ,דואמ םישק םינומיא רבע םש .תיברק הסדנה תדיחיב היה אוה

 םיצפוקש הלאמ היה אל אוה ,אל .בדנתמ היה רזעילאש בשוח ינניא .םהילע
 .תיברק הדיחי ףידעה ,אבצל חלשנ םא לבא ,םינחנצב הצר אל אוה .םינושאר

 וכרד גישהל יתיצר ינא .הצר אל אוה .ןחנצכ תורישה ןיינעב ותא יתחחוש

 .הטנ אל אוה .ובל לע יתרביד .םיניצק סרוק תוברל ,אבצב יתגשה אל ינאש המ

 ,רומאכ .םינחנצל הכישמ ול ןיאש רמא אוה לבא .השלוחכ תאז יתיאר זא

 -יפילעיףאו .םידחוימ םיעצבמו םינכוסמ םיבראמ ;םישק םינומיא רבע ותדיחיב

 קרפמו .רדסב לוכהש רמא אמאל .ליגרכ ,וינפ לע ךויחו התיבה אב היה ,ןכ

 םישבוח סרוקל ךכרחא ךלה אוה .םשו הפ ויה תונכס וליא ,זמרמ היה קרפל

 .תיברק הסדנהב יברק שבוחכ הדיחי התואב יצחו םייתנש ךשמב היה .םייברק

 םירודיסב הלכו םינכוסמ םיחטשב היינבב לחה ,הדיחיה תא הוולמ היה אוה

 .שממ תושפנ-תנכסב םיכורכ ויהש

 .תולק תויושגנתה םעפ ידימ ול ויה .ןיקת חרואב אבצה תא רמג רזעילא

 ול תפכיא היה .וכרד תא אוצמל עדי לבא .שארה תא ןיכרהש ,שיאה היה אל אוה

 םינוריט יפלכ וגהנתה םא ,ול תפכיא היה .קדצה ול תפכיא היה ,תמא רבד

 גהנתה אוה .ךירדהל יוכיס לביקש עגרב תרחא גהנתה אוה .הבילעמ הרוצב

 הדימב ינלבוס היה אל םדוקה שבוחהש ,ןעט אוה .שבוחל היהש עגרב תרחא

 הרזח דימ םתוא חלוש היה .רקובב םילוחה:רדסימ לא םינופה יפלכ תקפסמ

 היה .תוכמסהיילעב םע שגנתה אל אוה לבא .טמתשהל ןוצרכו הגצהכ לכה האורו
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 הרח רבדה .הברה ול רזע אל הז .רועריעיבתכמ בתכו ,דגנ ןועטל הסינש הרקמ

 והשמ .רוחיא לשב השפוח לוטיב לביק תחא םעפ .גילבה אוה לבא ,דואמ ול

 ,הדש יאנתב .תוטעמ תושפוח םע יצחו-"םייתנשה תא רמג אוה .רתויב יתרגיש

 חפיט ,ןוצרב ראשנ .הרבעה:תושקב שיגה אל .תיבהמ קוחר ללכ-ךרדב .ברקב

 -ילעב ברקב ןהו ותגרדיינב ןיב ןה ,םיבוט םירבח ול ויה .םיפי תועריירשק

 ודבל לכוא וניא אוהש העדי איה ,תוליבח החלש ומאשכ .רתוי םיהובג הגרד

 .םלוכ ליבשב הז ירה ,הליבח לבקמ אוה םא .תלפוכמו הלופכ man חולשל הילעו

 .םהיתומש תא תעדוי ותוחא .םישנא הרשעכ ולש הדיחיהמ ואב ותומ רחא

 חתמה תפוקתבו סויגה ימיב

 .תושק תויוטבלתה ול ויה .םייחב רודיסה-תשרפ הליחתהו אבצה תא םייס

 לבקתהל הצר אוה .תואמצעל ןוצרה ןיבו םידומילב ךישמהל ןוצרה ןיב ערקנ אוה

 ףוסבל .ןוינכטב השק ול היהיש ששח אוה .תובר ךכ לע ונרביד .הקינורטקלאל

 -תורישל ארקנו ,םילשוריב הטיסרבינואב maw דומלל קיפסה .הלכלכל הנפ

 תויהל השק ול היה םילשוריב וידומיל תישארב .םימיה:תשש תמחלמל םיאולימ

 ורכש םה .ןויצל-ןושארמ םיינש םהיניב .םירבח אצמ םש DA לבא ,תיבל ץוחמ

 םיינש ויה רדחל וירבח .הנושארה הנשה תא החלצהב רמג רזעילאו ףתושמ רדח

 דוד ןב םג ול שי .ליג ותואב ךרעב ויה םה .היינש הנש דחאו ,הנושאר הנשמ

 וז הפוקתב .דחי וליבו ודמל .הלכלכ דחי ודמל םהו םש רגש יחא-ןב ,םילשוריב

 התוא בושו .הנש יצחמ הלעמל התא אצי .הרבח םע םירשק רזעילא רשק

 ?תושעל המו גהנתהל pr :תויוטבלתהה ןתוא Wan .ישונא ?on וא תומימת

 ינא .יתיא ץעייתמ היה ללכ-ךרדב .תואכרמ ילבו תואכרמ םע ןמלטנ'ג ראשהל

 שמשל היה חונש ,רוחב היה אוה .תורגבתההיליג לש וז הפוקתב ותוולל יתינהנ

 .תושימג ,הנבה ,תונכ תשגרהש םושמ ,ץעוי ול

 שדוח לש םידומיל תשפוח התיה ,חתמה ליחתהשכ ,םימיה תשש תמחלמ ברע

 .7 הדיחי ,תיברק הדיחיל םיאולימל ןכל-"םדוק ארקנ ויבא .תיבב היה אוה .יאמ

 ףילחהל היה רשפא ךכררחא .ולש וטואב גוהנל בדנתה 48 ןב םדא .אפגפג-ריבב

 ידכ ,רחא גהנ עיצהל םינכומ ויה ,רתוי םייניצר םישענ םירבדהש וארשכ .ותוא

 יתייה ינאו ,סייוגש החפשמב ינשה היה רזעילא .בריס אוה לבא ,רוזחיש

 אוהו .וינפל ךלוה אבאש ,בוט אל דואמ שיגרה אוה ,סייוג ויבאשכ .ישילשה

 עיגרה TY .האירקה-וצ תא הבר החמשב לביקו ול םג וארקיש ,עגר לכב הכיח

 רזעילא .קוחצ הז ןיאש עדי .םידגב חקיש ויבאל רמא אוה .גאדת אלש ,אמא תא

 .קספנ ותא רשקהו אצי

 .המחלמה ימיב םיבותכב ונדמע .ינא םג יתסייוג ,םימי רפסימ רובעכ

 ,עידוה אוה .לפנש ינפל םוי היה ,ילש הדיחיל ונממ יתלביקש ןורחאה בתכמה
 םהש זמור ,םירבח לע רבדמה ,רוחב עמוש התא הז בתכמב .ברקל םיאצוי םהש

 ;תושעל ונילע המ םיעדוי ונניא .דחפ לש זמר .חתמבו םישק םיאנתב םיבשוי

 ךיא ,החפשמב ןיינעתה .רבד ןיא לבא .םייניצר תויהל םיליחתמ םיניינעה
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 רשקב ינא םא ,בתכמ ונממ לביק אל .אבא לע והשמ עדוי ינא םא ;םידליה

 ןאכמ .ולש הנורחאה תובתכתהה התיה וז .םיבתכמ ולביק ויבאו ומא םג .ינופלט

 יבגל .החפשמה רבדה תא הלביק ךיא ,רואית וא ,העימש תודע קר תמייק ךליאו

oxyרפיס ד"גמה םג .הבתכ ולש הדיחיהו ,תונותעב םירבד ומסרפתנ הרקמה  

 לא יתינפ אלא ,רתוי ההובג הגרדב םירבח לצא קר אל יתניינעתה ינא .יל

 םעפה וז התיה .הילא ףרוצ אוהש ,השדח הדיחי התיה וז .הרושליםירבח

 אוה .11 הביטחב הדיחי ;הבוחה תוריש רחא םיאולימב היה אוהש הנושארה

 ולש םירבחו ,דחי ויה םידחא םימי קר :ןיינעמו .הלבח:תדיחיב יברק שבוח היה

 הת ומצעל ןיכמ היה רזעילאש ,רבח יל רפיס .ולש תינייפוא הנוכת ןייצל ועדי

 -תפוקתב תודמעב ויהש הלאל םג .הפק םוקמוק ביבסמ הרבחל איבמ היהו

 ,יתרבח רוחבכ הלגתנ ןאכ םג .קלחתה אלא ,ודבל לכא אל אוה ןאכ םג .חתמה

 לביק ורובעש השעמה םגו .רוזעל ןכומו ,ול םירמואש תא תושעל ןכומ ,טקש

 המ קחרמב התיה ולש הדיחיה .ינוי שדוחב 6-ב היה הז .ול ינייפוא חבשליןויצ

 םידחא םיקנאט .הביבס התואב ורבע תרחא הדיחי לש םיקנאטו סינוייזאחמ

 הדבכ שא םהילע הרטמוה .זוזל ולכי אלו ,םוקמב ועקתנ ,םישקומ לע ולע

 םיקנאטהש רמאנ קר אלא ,הדוקפ ןתניתש ילב .הביבסב תוירצמ תודיחימ

 עיגה אוה .חטשב םישקומ םנשיש העידי ךות ,אציו םק ,רזעילא בדנתה ,הנכסב

 ךכ .םהלש תיאופרה הדיחיל דע םתוא איבה ,םיעוצפיתווצ ץליח ,םיקנאטה דע

 amps nnd וזעה אל ,ולש דקפמה יל רפיס ,ךכרחא .תווצה ישנא ולצינ

 ,םיעוצפה תא וניפש רחאל לבא .רחא יוניפ לש ךרד תוסנל ילוא ,הכובמב ויה םה

 תא וליצהש ,םייטירקה םיעגרה ויה הלא .שאב ולע םיקנאטה םגו הרבג הזגפהה

 ותואבש ורפיס םידקפמה םגו ולש םירבחה .קנאטה ךותב ויהש ,תווצה ייח

 ,ךכ לעפ אוה .ףתכה לע החיפט וא תימצע הבשחה לש ןמיס לכ הארה אל ברעה

 .םיריתי םירוביד ילב ,ליגרה ודיקפתל רזח אוה .לסחו

 הלילשה לע ףידע בויחה

 .אכודמ ותוא יתיאר אלש טעמב .תויחל זע ןוצר קפס:אלב היה רזייל לצא

 רואה תא תוארל ןוצרה Pan .תודדועתה התיה חתמייבצמב ww תובוגתה

 ינאו ,המחלמה לע ונרבידשכ לבא .הלילשה לע בויחה תא ףידעהל ;ךשוחב

 לזליז אל אוה ,לופי ימ עדוי וניא שיאו תוומ לש הנכס שי המחלמבש יתרמא

 אוה .שארה תא ףפוכנ הללגבש הביס תויהל הלוכי אל תאזש ,רמא קר אוה .הזב

 תויווח ול ויהו תונב םע תולבל ,תויחל ןוצר וב היה .וחורב רגבתמה רוחב היה

 לש הנורחאה החירפה תא יתיאר זא .רדסב הזש ,החמשב יל רפסל אב אוהו

 תוטבלתה ןימ התיה וז לבא .קפסיםוש ילב תויחל הצר אוה .רגבתמה רוחבה

 וב וניאר אל ?ויבגל םייביטקייבוס ונחנא םאה .הפוס דע יתעגה אלש ,תימינפ

 רזייל םאה ,םדוקמ יתוא ולאש וליא .הברקהל תונוכנה תא תקפסמ הדימב

 השקתמ יתייהו ןכתיש הדומ ינא ,לעפש יפכ ,הלאה םיאנתב לועפל היה ןכומ

 דחפה היה ילצא .תאז תושעל לגוסמ יתייה אל ינאש םושמ ילוא .הבושת תתל
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 .הז בצמב םירחא וא םימוד םירקמב רשאמ ANY עירכמו עבוק תוומה ינפמ

 ויה .טפשמ ץורחל IXD השק .עגר ותואב DANK םילוקיש ויהש ןכתיי וא

 ויה אלש םירבד םירבח ןעמל תושעל לגוסמ היה םהבש םיבצמ םג רזעילאל

 חקל ,בוט ךכ לכ אל והשמ השעש רבח לע תופחל :םיבוטו םיפי ךכילכ דימת

 לפיט אוה .המשאה yn pon ומצע לע לטנש הז היה רזעילא .ויחא לש פי'ג

 הרבחה לש דקומ דימת היה אוהש הדבוע .וירוה ןיבו רענה ןיב םולש תנכשהב

 .ולש

 םיגשיה תניחבמ וילע היהי המ בושחל םייוסמ ליגב ליחתמ שיא לכ

 םדאשכ לוכיבכ רוברבה תריש יהוז .םייתחפשמ ,םיילאוטקלטניא ,םיילכלכ

 תויעב םג תועיפומ םיתיעל .יתרבחה ינפוגה ,וחוכ אישב ומצע תוארל ליחתמ

 תוניינעתהה .םיבאכ תצק ,תולחמ תצק ,הביש תורעש תצק :תודירטמ תוינפוג

 הרגישה ךרדב .רתוי ריעצ ליגב רשאמ הלודג רתוי הברה איה הז ליגב תולחמב

 םייחה לש הנכסה :רמולכ ."תואירבה רקיעה,, :טפשמה תא ANY עמשת

 ,המל ;ספא םה םייחהש הבשחמה ;תוומהמ דחפה .רתוי הברה תעדומ תישענ

 עבונ הז לכ ?רהמ תויחל רשפא ךיא ,עיגהל רשפא ללכב המל ;יתעגה השעמל

 אל לבא ,םייק דימת אוה .תוומה ינפמ דחפה לש תוילאוטקאהמ הנושארוישארב
 ינימה חתמה .207 ליגב םייק תוחפ אוה .תורגבתהה ליגב ומכ הדימ התואב

 םייח לש סרטניא םיבצעמו קופיס םימרוג ןיאושינהו הז םוחתב קופיסה ,ברה

 םירבד םה הלא םיישיא םיגשיה לש הלחתהו החפשמה תיינב .םייחב גשיהו

 | .תוומה רצי תא םיאכדמה
 .הרורב הבושת יפב PR ,רזעילא לצא עירכה המ PMX םילאוששב ןכל

oyאלש ,רמול לכוא אל .תוכזל ולוכ תא םושרל ןכומ יניא ,וילא הבהאה לכ  

 ,תויחל ךירצ .םייחה ויה ,הזה רוחבה לצא טילשה ווקה לבא .תוומה דחפ וב טלש

 ךירצש ,הבוחה שגר רמול רהזנ ינאו ,הרכהה התיה תחא הנועבו תעב לבא

 תונושארה םילימב הברה יתרהריה .םנפומ ןופצמ :רמול רשפא וילע .תונעהל

 .דחפ אל אוהש חינהל הצור אל ינא .דחפ אל אוהש ןכתיי אל .עצפנשכ רמאש

 תרזוע דחפ לש תילנויצארה הבשחמה קר .ללכב דחופ וניא םדאש אירב אל הז

 טלשש המש בשוח ינא .תוומ תנכסל ךתוא סינכמ דחפה-רסוח .וילע רבגתהל

 יתרמאש המל החכוהה ןאכמו ,לעפש יפכ לעפ זאו .רוזעל ןוצרה היה ולצא

 ךירצש ימינפ וצ יפל לעפ אוה .תודוקפל קוקז היה אל אוה .םנפומ ןופצמ :םדוק

 אוהש חוטב ינא לבא .ילע היהי המ ,לוקישה אלו טילשה דוסיה היה הז .רוזעל

 .דחפ לש תובוגתל ינייפוא הזש ,הקומע המישנו העיז ידכ ךות ץר

 Maa" המקמתה ולש הדיחיהו DTK תא ושבכש רחא ,ברעב תרחמל

 רמשמב ובשי םירבח 4-5 דועו אוה ,סינוי-ןאחל הסינכב תובלטצהה דיל רפסה

 טקש היה .םייכרבה לע העירכב ובשי םה .ךרעב רטמ לש הבוגב ,רדג ירוחאמ

 הילוח העיפוה עתפל .םיה דצל ,םהמ רטמוליק יצחכ ויה תוברקה .ביבסמ

 .הזחב רזעילאב עגפ רורצו ,שאב החתפו ,רידס הנבמב התיה אל רבכש ,תירצמ

 .יתעצפנ ,ינב :רמוא ותוא עמשש ,רבח בשי ודיל .הרושב ינוציקה היה אוה

 רטפוקילהבו רפסה:תיב ךותל ותוא וסינכה .ולש תונורחאה םילימה ויה הלאו
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 .ךרדב תמ אוה - וילא הרזח אל ותרכה לבא ,םילוחה-תיבל והוסיטה

 יתשא .תוברקה םותב ,םיעגפנ לע עידוהל וליחתהשכ קר רבדה עדונ ונל

 ויצל-ןושארב םישנאל NXT ורסמ .הנושארה העידיה תא הלביקש וז התיה

 אבו ,אמאל אובל ששח אוה .החפשמה תא ריכהש ,קנבה להנמלו היריעהמ

 התיה איה .אבצב לעבהו nan ,ןבה :ירמגל הדדוב זא התיה םאה .ונילא

 היה םאש ,הרפיס יתשא .ונמאו םידליה ,יתשא םע ,המחלמה ימי לכ ונלצא

 ינפל היה הז .רזעילא לש אמא וז התיה תוחורה תא דדועש החפשמב ימ

 וליחתה רבכ םוי ותואב .הל עידוהל יתכלהש הז יתייה ינא .ןוסאה רבד עדונש

 רדסת איהש ,הרמא רקוב ותואבו .התיבה תיזחה ןמ ובשש םילייח עיפוהל

 . . .תיבה תא
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 ענערָאוועג-לוצינ 6 1945-ב הבאלמב האושה ילוצינ תשיגפ
 1945 ןיא עוואלמ ןיא ךיז ןפערט םוקמוא ןופ

in 1945.1!גואב  Meeting of those who had survived the Holocaust in 
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 היברג לאומש

 ל"ז באילא יבצ

 .ךנחמ לש רשוכב ןחינ אוה .ךנחמ הרומ הנושארו שארב היה באילא יבצ

 .ותנווכהו ותכרדה יפל ולעפש םיכנחמל ךנחמ תויהל ךפה אוה ריעצ ליגב דוע

 ןוצרבו ותוגיהנמו ותוכמס ןוצרב לביקש ,רעונה לע יבצל התיה המוצע העפשה

 ,הבאלמב ריעצה רמושה לש ךמסומה גיהנמה היה יבצ .ותעפשהל ענענ החמשו

 לש יצולחה קלחל הקזח העפשה הב התיה .הפנע תינויצ תוליעפב הנייטצהש

 תורייעל אמגודל התיהו םיידוהי םיירוביצ םייחל זכרמ השמש ריעה .תונויצה

 ,רתויב םיליעפה ןיב יבצ היה וללה םיססותה םיירוביצה םייחב .התביבסב תובר

 .תדבועה תונויצה םוחתב טרפבו

 אבה לכל םינפירואמ יולג לש יפואה - אוהו ,דחוימב טלבתמ INK יפוא וק

 החמש ןירקמו תברקמ תוצילעב ,םינפ רבסב םדא לכ שגופ היה יבצ .ותציחמב

 החידב עימשה אל אוהש יבצ םע השיגפ התיה אל .עגמב ומע אבש ימ לכ לע

 .ויתולועפב יבצ היה הזכ .הטיטרמ הצלהו הנונש

 בחוסו ומצעב השוע ,ץרמ עפוש ,הדובעל האלנ יתלב רשוכב ןייטצה אוה

 .הלועפל םירהממו םישחומ וידעצ ,ינדקש ,דימת זירז .הישעל םירחאה תא ומע

 םייח 'ר - באה .יתרוסמ ,ינדמל ,דימא תיב .ואצומ תיב יכבנמ באש יבצ

 "דמה ישארמ .ונממ שמ אל רפסה .היה הרותב לודג ןדמל - ל"ז הלרפ והילא

 .המעטמ םיינויצ םיסרגנוקל ריצו היה יחרזמה תורדתסהב םיפיטמהו םירב

 | .וידחי וב ורבח הלודגו הרותש ,ידיסח תיבמ רצנ - םאה

 וב אצמו דועיי האר הז עוצקמב .ךוניחבו הארוהב יבצ רחב ץראל ץוחב דוע
 | .בר קופיס

 לש ךוניח:יישק םירענל רפסה תיבב הליחת ,הארוהב ךישמה הצרא ותולעב
 םינשב .שדח ןוכית ס'היבל םשמו 'הולש" היסנמגב כ"חא ,ביבא-לת תיריע
 .שדח ןוכית ס"היב תלהנה רבח שמש תונורחאה

 .לובג אלל התיה ,טעמכ דלי לכב ,ס"היב ידליב ותונינעתה ,ותוריסמ
 ,תמא דידי םהינפלש ,בטיה ושיגרה םה .וילע וקפרתהו ותוא ובהא םידליה

 Onn“ םע תפתושמ הכילה לש דוסה תא עדי יבצ .רוזעל ןינועמו ond גאודה
 .םהיתוגאד תא וינפב םיחישמ ויה ,וב וחטב םהו .םנומא תא שוכרל ,םידימ

 J yup יבצ" ול וארקו ותוא וריתכה הביח ייוניכב

 ובש תועינצה ,תובוטה ויתולעמ תוכזב יבצ בבחתה םירומה רבח לע םג

 .תלוזל רוזעל ןוצרהו
 םימואנ ונממ ונעמש אל .היה השעמה שיא אלא ,יבצ היה םירוביד שיא אל

 .ןינעל רשיו רצק היה דימת .םיכורא
 זכרמב גציי התוא ,תדחואמה םילעופה תגלפמ רבח ,יבצ היה הגלפמ שיא
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 ,דחיב לעפ ony ,םירבחה לכ לע בבחתהל עדי ןאכ םג .םירומה תורדתסה

 ,וינפ רואמ ,ותוניתמ ,ותוטשפ ללגב והובבח .תיתגלפמ תוכייתשה Stan אלל

 היה ,העונתב םיקומע םישרש לעב שיא .ולש בוטה רומוההו ןינעל ותוריסמ

 אוצמל דימת עדי יבצ .םינוידב הלוקשה ותעפוהב דובכ ותעונתל ףיסוהו
 .תועידה יקולח תאו גלפמה תא עינצהלו ףתושמהו דחאמה תא טילבהלו

 םכותבו ,ןילופ תודהי לש םויאה ןברוחה הלגתהשכ ,האושה ירחא דימ
 .הטילפל וראשנש םידירשה םע רשק םיקהל יבצ רסמתה ,הבאלמ תודהי
 ןגראלו הבאלמ יאצוי ןוגרא תא םיקהל תולילכ םימי השע ,ףוס PRD תוריסמב
 ישנא DY רשק םיקהל חילצה אוה .תונחמה ילוצינ הרייעה ישנאל הרזע
 חתפלו ןגראל ,םייפסכ םיעצמא םהמ לבקל ,לבת יקלח לכב םירוזפה הבאלמ
 ,ודי םצעב בתוכ היה םיבתכמ תואמ .הצרא ועיגהש םידירשל הבחר הרזע
 .הזה רשקה קוזחלו םויקל

 םוי דעו ודסוויה םוימ ולש ר"וי שמשו ןוגראה דעווב היחה חורה היה יבצ
 אללו לובג אלל ,םיישונא-לע תוחוכ יבצ עיקשה ,וז שדוק תדובעב .ותוקלתסה

Pawnוכפהנ ותיבו ומשש ,אלפ ןיאו וז הדובעב עיקשה ושפנ תא .ןמז לש  
 .תוצופתב ריעה ינב יפלאלו ,הצרא ועיגהש ריעה ינב תואמל תבותכל

 לודג דידיו רשכומ ךנחמ ,םילעפ בר ןקסע דבא באילא יבצ לש ותומב
 רשא ,םירומה תורדתסה זכרמל הלודג הדיבא יאדווב אוה ותומ .םידימלתל
 לש ותומב ודבא הבאלמ ריעה יאצויו .םירוסמהו םייזכרמה םישנאה דחא הדבא
 -םויה ונתדובעב הרסחה ,ונלש רתויב הביבחה תומדהו יזכרמה שיאה תא יבצ
 .תימול

 .ןורחאה ונמוי דע ונתוא הוולת תבבלנה ותומד

 (אלרעפ לשרה) באילא יבצ

Zvi Aliav (Hershl Perla) 
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 תומר לקיח

 ל"ז יקסניפיל הנוי
 (ורבק לע םירבד)

 ,ונמצע תא ןאכ םיכבמ ונא ,השעמל םלוא - הנוי לש ותכילה תא םיכבמ ונא

 .ןיחכתשמד אלש הלא תא ,ונינושאר תא

 -וציח ,(ןורחאה רותפכה דע) רתפוכמ שממ ,ךצחוצמ ,רדוסמ דימת - הנוי

 םירמ וניא ,יסומינ ,טקש ,ידילוס .ויפוא לעו ותוימינפ לע הדיעמ תאז ותוינ

 דצב בקע" וטאל עסופ בוחרב .זגרתמ ותוא רכוז ינניא .תוירבל חונ ,ולוק תא

 ומכ תונטקל סחייתמ .ויניע תוניפבו ויתפש לע דצרמ לק ךויח דימת ."לדוגא

 .ךתוא ענכשל ןוצרב דימתו ולש תמאה התואב ,תוניצרה התואב דימת .תולודגל

 ,תאזכ תויביסנטניאב הרייעה תא ויחש ,והומכ םיבר ןיא - הז הבאלמ שיא

 ,שי םא יכ ,והומכ םיבר ןיא .םתא תוהדזהבו םינינעהו םישנאה תעידי ךותמ

 .םיטעמ םה זא

 ,הטיו הנמלאה לש הינדגמה תונח תא ,יתודלי תא ינורכזב הלעמ ינאו

 ל"וחל רזח ,ןאכ היה ףלוו .ףלוו תאו הנוי תא ינורכזב הלעמ ינא .ולש אמא

 זז אלו ותיבב ומצע תא שיגרה ,הנה ואוב DY רשא ,הנויו .םיצאנה י"ע ףרטנו

 תירוטסיה לש טטור קלח תווהל ךישמה - ילארשיל וכפה םעו .רתוי ןאכמ

 | .הבאלמ
 הניחבמ הלענה ןבומב הלימה תא ריכזמ ינא .דיקפ היה וייח לכ

Civil serviceהבותכו תרמאנכ הלימ לכל תוניצרב סחייתמ ,ןקייד. , 

 .ותדובע תא בהא ,רוביצה תורשל ומצע תא דימעה

 ץבושמ יקסניפיל הנוי ירה ,הבאלמ תונורכז תא ינפל הלעמ ינא םאו

 סעקישטשאקירפ" רבחכ ותוא רכוז ,דליכ ,ינא .ריעה לש הרתכב ןח ןבאכ

 ANT - ענ טרסה .(וב רבח היה חונמה יבא DA - םידיקפה תדוגא) "ןייראפ

 "זיירק ןשיטאמארד"ב אוה םשו ,הגולד בוחרב רשא ,"רימזה"ב ותוא אצומ

 םעו יתא דחי ,ךכ רחאו .חונמה גרבנירג קרא לש ותלהנהב (יטמרדה גוחה)

 ?yay“ רעוואלמ סָאד'ב - ונתאמ וכלהש ולאו ,ונכותב םייחה םיבר םירבח

 .ונריע יאצוי ינינעב לופיט :ץראב יעבט ךשמהבו

 ולוכ ,רשוי ולוכ רשא ,אוה .וילע התשק - pawn האורכ ץראב ותדובע

 ןזאמה 'תמאתה" לע ולש םיטניילקה oy םעפ אל קבאהל yoy היה ,רסומ

 סאמנ ,לקיח' :תוישיא תוחישב יל רמא םעפ אלו .המודכו הסנכה סמ יכרצל

 - לארשי תנידמ ןיבל יקסברג ןיב םיניחבמ םניא הלאה םידוהיה .רבדה יל
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 אלש יל בוט .הזל ףתוש תויהל לוכי ינניא ינא .ןאכ תומרל םיצורו םש ומיר

 ."ןאכ יעוצקמב דובעל לוכי יתייה אל ללכב תרחא ,הלאכ םלוכ

 קסוע ,(יממע) יבודול קנב להנמ - ל"וחב ."ךמע"ל דומצ .יממע שיא
 קר אל .(םינטק הכאלמיילעב ,םירלדנס ,םיטייח) "ןזייא ןוא רעש" םינינעב

 לש הידפולקיצנא .םהייח תא שממ יח אלא ,תואוולה לע ץילממ ,קנב להנמ

 .והומכ םיבר PR - יתרמא ,ריעה -

 הלעמו ימינפ ןנר ןנור ולוכו קד רומוה שוח לעב ,תוכילה םיענ ,בוט רבח

 לובג אלל טסימיטפוא - ימיטפואו טעומב קפתסמ .הבאלמ ירישמ ויתפש לע

 ...ותלחמ ןינעב ,ומצע ןינעב

 .ונתאמ דחא לכ לש ותושימ ,ונריעמ טטור עטק ונתאמ ךלה

 רעצב תופתתשהו די תציחל - םידכנהו םידליה ,הלעבל ,הניגל ,החפשמל

 .המחנ תולימ - םילבאכ ,ונמצעל ונל ףאו -
 ורכז תא תולעהל אלש לכונ אל .והחכשנ אל יכ ,זירכהלמ רוטפ יננה

 ולעש וניתוחפשמו ונינב ,ונירוה ,הברחנש ונריע ןורכז תולעהב ,וניתושיגפב

 הלעי ורכז - דעוה תובישיב ,ץוחייאב םע ,םיאבאלמ שגפמב .הרייעה דקומ לע
 .יקסניפיל הנוי לש ומש וננורכזב הלעיו ףוצי .הלעיו ףוצי אוה ,אליממ ונינפב

 .םעונו רפש ,קדצ ויתוכילהש רשיו םימת שיא ,בוט רבח ונתאמ ךלה

 ל''ז יקסניפיל הנוי

Jojne Lipinsky 
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 .תורשב אריפש םיחאה

 ינלופה אבצב ליעפ

 ריפאש רעדירב יד

 .רעטילימ ןשיליופ ןיא

The Shapira brothers on 
active service in Polish 

army. 
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 רעד ןיא ןטאדלָאס עשידיי 6 ינלופה אבצב םידוהי םילייח
 Jewish soldiers in the Polish army % יימרא רעשיליופ
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 ריעה-ינב ינוגרא .ד
 תוצופתבו לארשיב

 לארשי ןיא ןטפאשנאמסדנאל
 תוצופת יד ןיא ןוא





as oe יי 

 1965 ,ביבא-לתב הבאלמ יאצוי שגפימ

 6 1965 ,ביבאילת PX ןדיי רעוואלמ ןופ ףערטנעמאזוצ 6

Meeting of Mlawa Jews in Tel-Aviv, 1965 

ce 2 2 

 1967 ,ביבא:לתב הבאלמ יאצוי שגפימ

 6 1967 ,ביבא:לת ןיא ןדיי רעוואלמ ןופ ףערטנעמאזוצ 6

Meeting of Mlawa Jews in Tel-Aviv, 1967 

50 



 רתלא בקעי

 תוצופת יד PN ןוא לארשי PN עוואלמ ןופ ןדיי

 -נאמסדנַאל יד ןגעוו ןלייצרעד רימ ןליוו תורוש עקידרעטייוו יד טימ

 רעד ןיא יוו ,הנידמ רעשידיי רעד ןיא ןפורג ןוא סעיצאזינַאגרָא-ןטפאש

 ןוא ןשטנעמ ןענָאמרעד ,ןבאגפיוא PR ןעוטפיוא ערעייז ,טלעוו רעסיורג
 ןופ דליב א ןבעג םרָאפ רעטצענערגַאב ַא PX שטאכ ידכ ,ןשינעעשעג

 ןופ טייקיטעט רעלַאיצָאס ןוא רעלערוטלוק ,רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 TT רעווַאלמ

 לאושי ןיא סרעדנירג ןוא גנודנירג יד

PX1945 ראורבעפ שדוח  Naw)ןעגנאגרעד ןענעז סע רָאנ יוו ,(ה"שת  

 עקימאטשּפָא יד ןבָאה ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ םוקמוא םעד ןגעוו תועידי יד

 תיראש יד ןעמענפיוא ידכ ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז עװַאלמ ןופ

 זיא שדוח םענעי .דנַאל PR ןעמוק ןביױוהעגנָא טָאה עכלעוו ,הטילפה

 -רעטנוא ,טיילסדנאל ערעזדנוא וצ גנודנעוו ַא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא

 השמ ,ל"ז יקצידניוו בקעי ,ל"ז יקצידניו באז :טעטימָאק ןופ ןבירשעג

 .ל"ז ָאריּפאש קחצי ,ל"ז יקסניפיל הנוי ,ל"ז yo החמש ,ל"ז ןאוויא
 -יטפרעדַאבטיונ יד רַאפ דנָאפ-ספליה ןלעיצעפס א ןפאשעג ךיוא ןבָאה ייז

 ןיא ?Dw ןשידיי םענעמוקעגמוא םעד ןקיבייראפ וצ ןפורעג ןוא עק

 .עוואלמ

  תורכזא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ

 תואמצעה DY םעד דובכל הביסמ א ןייא רימ ןענעדרַא רָאי סעדעי
 -עג ייב ,לאז ןסיורג ַא PR רָאפ טמוק גנורעייפ יד .לארשי תנידמ ןופ

 ןוא סעדער עצרוק .ןָאזרעּפ 250--200 א ןופ לייטנא ןטימ ,ןשיט עטקעד
IXםארגַארפ רעשיטסיטרא . PRךיוא ךיז ןקילייטאב תוביסמ עכלעזא  

 .דנאלסיוא ןופ טסעג-ןטסירוט

 ךרודא רימ ןריפ ,ןסינב ז"כ ,הרובג PX םוקמוא ןופ גָאט םעניא

 רעוואלמ רעד רכזל הבצמ רעד ייב טקא-רובזי ןזעיגילער-לענַאיצידארט א

 ןטימ דחייתמ ךיז זיא'מ ןוא לואש תירק ןיא תורבקה תיב ןפיוא הליהק
 .םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנַא

PRגָאט  PDתבטב 'ב םוי  In)ןרָאװעג טרעלקרעד זיא עװַאלמ  
 יד ךרודא רימ ןריפ ,(ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד ךָאנ ,"ןיירנעדוי
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 .(1982 רָאי (PR טיילסדנאל 200 ַא ND לייטנא ןטימ ,הרכזא עכעלרעי
 Sep זזעיגילער םעד ךַאנ .ןעגנודאלנייא 350 א טקישעגסיורא ןרעוו'ס
 ND ןגוצסיוא ןענעיילכרודא ןוא עדער רעקיכערפשטנא PK ןזח א טימ
 רָאפ טמוק ךָאנרעד .סיירעביא IX טרעלקרעד טרעוו -- "עוואלמ סקנפ,
 yO“ א ןבעגעגּפָא טרעוו'ס רעכלעוו ףיוא ,גנולמאזראפ עניימעגלא ןא

 -סנַאיזיווער א טימ גנוטלאווראפ א סיוא טלייוו ןעמ ןוא טכיראב-טייקיט
 ענעברַאטשעג יד טרעאב ןוא טנָאמרעד WR ןרעוו טרָאד .עיסימָאק
 .דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא רָאי ןטצעל ןיא ןדיי רעוואלמ

 ןיא טריזילאגעל ,טפאשלעזעג ַא זיא לארשי PR טפאשנאמסדנאל יד

 זופ ןצעזעג ןוא סוטאטס ריא טיול טריפעג טרעוו ןוא םוירעטסינימ-ןרעניא

 ּפָא טלאה ,רעדילגטימ 13 טלייצ עכלעוו ,גנוטלאווראפ יד .לארשי תנידמ

 -נאהאב ןעמ עכלעוו ףיוא ,שדוח זיא לָאמניײא ןעגנוציז ערעלוגער עריא
 .ןעגנוציז יד זיא ךיז ןקילייטאב רעדילגטימ עלא .ןגארפ עקידנפיול טלד

 ייעוואלמ תיב ,

 יז ןוא גנוניוו רעמיצ-3 א טפיוקעג רימ ןבָאה קירוצ ןרָאי טימ

 DIX TX טאיראטערקעס ,וויכרא ,םואעזומ-רוטאינימ א ןיא טלדנַאװרַאפ

 -עג "הבאלמ ,ma .ל"גדא ןעגנוציז ,ןצנערעפנאק ,ןפערטנעמַאזוצ רַאפ

 ןטלאה טרָאד .35 'מונ סאגיזמר רעד ףיוא ,ביבא-לת ןופצ ןיא ךיז טניפ

 ,עטקילייטאב Oxy רעניילק א DN תורכזא ,ןעגנוציז ערעזדנוא BX רימ

 ךיוא ןאראפ .וו"זאא טסעג ראפ סעמאנפיוא ,סעידנעּפיטס ןופ גנולייטראפ

 זטנעמוקַאד ןוא סעיפארגאטַאפ ,רעדליב ןופ גנולעטשסיוא עטנענַאמרעּפ א

 םירבחמ רעווַאלמ זופ רעכיב ,וויכרַא ןא ,עוואלמ רעשידיי רעד ןופ

WYN TXעוואלמ . 

 טייקיטעט רעזדנוא ןופ

 ND ןטכירַאב טימ ,שידיי PK ןיטעלויב א OMAK טיג טעטימָאק רעד

 תונורכז ךיוא יו ,טלעוו רעד ןיא ןוא לארשי PR ןטפאשנאמסדנַאל יד

 ךיוא זיא קירוצ ןרָאי טימ .טייהנעגנאגראפ רעד זופ ןעגנולייצרעד ןוא

 יד ןופ רעביירש םענופ טריגאדער ,"ןועידי, שיערבעה ןיא ןענישרעד

 .תורוש
 -נאמסדנאל רעוװַאלמ יד טימ גנודניברַאפ רעקידרדסכ PR ןעייטש רימ

 .תוצופת יד PK ןטפַאש
 -באטע ,סרעליש ראפ סעידנעפיטס רימ ןלייטראפ רָאי ןיא לֶאמנייא

 DAN ןבאה OSD ,םידיחי ךרוד רעדַא טפאשנאמסדנאל רעד ךרוד טריל

NIXקנעדנַא םעד ןקיביירַאפ טלַאוועג ןפוא  YDענעמוקעגמוא ערעייז  

 .םיבורק ענעברַאטשראפ יצ
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 יוו ,ןדיי רעוואלמ ןופ תוחמש זיא ןקילייטאב וצ ךיז ןעימאב רימ
 .גנוליהטנא-הבצמ ןוא טייצרַאי ,הריטּפ ַא ןופ לאפ PR ןטקא-רעיורט ךיוא

JIN TINGסעידנעֿפיטס  

 ,םיבורק ערעייז PK סרעוט עוויטקא ןופ קנעדנָא םעד ןקיבייראפ וצ
 סעידנעפיטס ייר ַא קירוצ ןרָאי טימ טרילבאטע טעטימָאק רעד טָאה

TXןדנָאפ : 
 יבצ ,טפאשנאמסדנאל רעזדנוא ND רעדנירג םענופ ןעמָאנ ןפיוא

 ןיא ןעגנורעייטשאב ןעמוקַאב רימ ןבָאה קעווצ םעד רַאפ .ל"ז באילא
 ,םידימלת רַאפ סעידנעפיטס טלײטרַאפ ןוא דנַאלסיוא PR PR דנַאל

 .םידומיל יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוואלמ ןופ רעדניק
 AND“ יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ,דנָאפ םענופ ךיז ןפעשסיוא ןטימ

 .גנולייט
 זיא רענעברָאטשרַאפ רעד .ל"ז דלעפנעניב לאס ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ןיא דלעפנעניב עילימאפ רעד ןופ רעדנעפש רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג
 גנורעייטשאב יד ןרָאװעג טלעטשעגפא זיא WAV ןייז טימ .ָאגאקישט

PKךָאד .החפשמ רעד טימ גנודניבראפ יד  TANTטזָאלעגרעביא רימ  

 .םענעברָאטשרַאפ ןופ קנעדנא םעד ןטלַאהוצנָא רעטייוו ידכ ,דנָאפ םעד
 רענעברָאטשרַאפ רעד .ל"ז ןיילק לארשי ןוא עדניה ןופ ןעמַאנ ןפיוא

 סרעדנוזַאב ןוא קרָאי"וינ ןיא רעווַאלמ יד ייב קיטעט רעייז ןעוועג זיא

 ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,הטילפה תיראש רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז
 רעדניק ערעייז iw ,ןרעטלע יד ךָאנ טייצרַאי רעדעי וצ .עקירעמא
 .דנָאפ-עידנעּפיטס םעד רַאפ ןעמוס-טלעג

 רעזדנוא ןופ סרעדנירג יד ןופ ,ל"ז wwwx השמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 וצ .ביבא-לת px רעדילגטימ-טעטימָאק עוויטקַא NR טפאשנאמסדנאל
 ,תושקב ענעדישרַאפ טימ טײלסדנַאל ןעמוקעג ןענעז טפעשעג PR םיא

 .עשיטעטש טימ ןפערט ךיז טרָאד רעדָא

 ןופ ןירעדילגטימ עקירָאיגנַאל ,ל"ז יקסניּפיל הנח ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 רעװַאלמ ןופ רעציזרָאפ ,ל"ז יקסניפיל הנוי ןופ יורפ יד ,טעטימַאק

 .לארשי ןיא ןוגריא
 -טעטימָאק רעקירָאיגנַאל ,ל"ז יקסווָאדלאשזד ןורהא ןופ ןעמַאנ ןפיוא

 .דילגטימ
 טעדנעּפשעג .ל"ז לרעפ בויל םייח ןוא הנח ענייש ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ,רעװָאקנַאװ ןיא טניווו סָאװ ,לרעפ קעשזד זוז רעייז טָאה דנָאפ םעד ראפ
 .עמַאמ-עטַאט ND קנעדנָא םעד ןקיביירַאפ וצ ידכ
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 טעדנעפשעג .ל"ז טורבנרַאק רזעולא ןוא לכער ןופ ןעמַאנ ןפיוא

 םעד ןקיביירַאפ וצ ,עקיסקעמ ןופ טורבנרַאק לארשי ןוז רעייז טָאה

 .ןרעטלע יד קנעדנָא

 )1983( ןצנאטסניא יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 ,(גנוריפכוב) םהרבא םולב ,השמ רתלא ,(רעציזרָאפ) בקעי רתלא

 רעטכיל ,הירא יבצ קיט ,םהרבא יקצידניוו ,לאומש עיבארג ,האל רעדנעב

 .(ראטערקעס) דוד יפערש ,היח ָאריּפש ,הדוהי רעקוצ ,השמ סלפ ,יבצ
 ןאמפואק ,ףסוי ןאמרעה ,הירא יקסווָאדלאשזד : עיסימַאק-סנַאיזיווער

 .סחנפ

 ,לאומש עיבארג ,בקעי רתלא : ךוב-רוכזי ןופ םויגעלָאק-עיצקאדער

 .דוד יפערש ,השמ סלּפ

 1975 , ביבא-לתב דעווה לש תיגיגח הבישי
 1975 ,ביבא-לת ןיא טעטימאק ןופ גנוציז עבעלרעייפ
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 ,סרייא-סונאובב םיאבאלמ BY םחנמ רפכמ ץיבודוי-ןירטיצ הרש
 רעוואלמ טימ םחנמ רפכ ןופ שטיוואדוי-ןירטיצ הרש 6 0
 Sarah Citrin—Yudowitz of Kfar % 1980 ,סערייא-סַאנעוב ןיא

Menahem with Mlawa—ites in Buenos Aires in 1980. 
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 תוצופת יד PN ןטּפַאשנַאמסדנַאל ערעזדנוא

 סָאװ ,ןטפַאשנַאמסדנַאל רעוואלמ ןַארַאפ ןענעז רעדנעל ייר א ןיא
 גנודניברַאפ PK ייז טימ ןעייטש רימ ןוא טייקיטעט עלַאמרָאנ רעייז ןריפ

 רָאי-יינ Iw ךרוד ןוא ץנעדנַאפסערַאק ,"ןיטעלויב , ןופ ףליה רעד טימ

 .הנשה-שאר ברע ןדעי ןשטנגוו

PXןטאטש עטקיניירַאפ יד  -- PRקרָאי-וינ  YRסָאל ,טנגעגמוא - 

 .רעטרע ךָאנ DX ָאגַאקיש ,טיִארטעד ,סעלעשזנַא
 .רעוואקנַאוו ןוא לאערטנָאמ ,טנגעגמוא ןוא אטנאראט — עדאנאק

 .אזָאדנעמ ןוא סערייא-סָאנעוב -- עניטנעגרַא

 .אלואפ-ןאס ןיא -- ליזארב

 .טָאטשטּפױה רעד ןיא -- אקיסקעמ
 .ינדיס ןוא ןרובלעמ ןיא -- עילארטסיוא

 .טָאטשטּפױה רעד PX -- אלאמעטאווג

 .אמיל ןיא -- ורעפ

 ,זירַאּפ PRK -- ךיירקנארפ

 .ןָאדנָאל PRK -- דנַאלגנע

 .םַאדרעטסמא PR -- דנַאלָאה
 .ןיימ/םַא טרופקנַארפ PRK -- דנאלשטייד

 .(טעטש 19) רעדנעל 12 -- ןעמאזוצ

 ןרעױדַאב DY רָאנ ,רעדנעל ךס א PR רעווַאלמ ענלצנייא ןאראפ

 .גנודניברַאפ םוש ןייק ייז טימ טשינ רימ ןבָאה

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

PR NIןיא זיא ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא  DISTזעוועג  

 זוא טנעניטנָאק רענַאקירעמא ןפיוא רעטנעצ רעשידיי רעטסערג רעד

 -סיוא TANT ONT ,עוואלמ ןופ ןדיי ךס א ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ
 ףליה ןוא ANT ,גנודניבראפ רעייז .ןטאטש .ראפ יד ןיא טרעדנַאוועג

 ,עוואלמ זיא בושי ןשידיי ןראפ יוו ,םייה רעטלַא רעד ןיא םיבורק יד רַאפ

 עוואלמ PR ןדיי ליפ ןבָאה ,קנעדעג ךיא יוו .עוויסנעטניא IX ןעוועג זיא
 םיבורק ערעייז סָאװ Moet ןוא ךעלקעפ יד ןופ ןטלַאהעגסיוא ךיז

 שממ UST טרָאד ןופ ףליה יד .ןאעקַא טייז רענעי ןופ טקישעג ןבָאה

 בילוצ IX ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד'מ .רעגנוה ND ןדיי ךס א טעוועטארעג
 ןרָאװעג ןדיי ןענעז ,טַאקיוב ןשימָאנָאקע PR םזיטימעסיטנא ןקראטש םעד

 ןעלטימ IS ןבילבעג NK יירעקרעווטנאה PR רחסמ ND ןסיוטשעגסיורַא
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 ,סיפ יד ףיוא טלעטשעג ייז טָאה עקירעמא NH עציטש יד .ןבעל םוצ

 .ןבעל םייב ןטלַאהרעד

 עטייווצ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ןברוח ןסיורג םעד זיב ןעוועג זיא סאד
 וצ טריזיליבאמ ךיז קראי-וינ ןיא טײלסדנַאל יד ןבאה ,המחלמ-טלעוו

 ןיא ןוא ןליופ px ,עוואלמ px הטילפה-תיראש רעזדנוא ףליה ןגָארט
 .לארשי תנידמ px -- רעטעפש לסיב ַא .עּפָאריײא

 יד ןופ עטַאד יד קילעפגרָאז SX ןטיה טײלסדנַאל רעקרָאי-וינ יד

 .לעטָאה x ןופ לאז ןסיורג א זיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,תורכזא עבעלרעי
PXןטקא-רוכזי יד וצ ןעגנודַאלנייא יד ןַארַאפ ןענעז וויכרַא רעזדנוא  -- 

 קידנבייהנַא ,סרענדער יד ND המישר ַא ןבעגרעביא אד ןענַאק רימ ןוא

 :הרכזא עטס28 יד טריפעגכרודַא ןבָאה ייז YN ,1970 רָאי ןופ
 ,סָארג בייא ,ל"ז ןיקצינ ןָאמיײיס ר"ד ,ל"ז ןָאמָאלָאס םהרבא ר"ד

 יד .ןטראגנייו דוד ,גרעביט לארשי ,רעסַאװדלָאג בקעי ,שינָאי ןאמרעה

 .מ ,(סעזערפ) ןײטשנעזָאר ןתנ :ןבירשעגרעטנוא ןבָאה ןעגנודַאלניײא
 ןיא ןוא -- רעוט רעכעלטפאשלעזעג ,שינָאי םייח-ןאמרעה ,יקסווָאטַאר
 NR רעוט-טפיוה ,יקסניװדָאלּפ בקעי :ענעמוקעג-יינ יד ןופ ןעמָאנ
 ,רעדנעּפש

IN? PXהרכזא רעכעלרעי רעד ןיא טקילייטאב ךיז ןבָאה 1982 : 
 .ל"ז שינָאי אוויר ,שינָאי ןאמרעה ,ןייטשדלַאג ךורב ייבאר

 -דָאלּפ בקעי טקישעגוצ זדנוא טָאה'ס עכלעוו המישר רעד קנאד ַא
 -רַאפ PR ןענעז ןדיי רעווַאלמ ןופ (לפיוו (TK רעוו רימ ןסייוו ,יקסניוו

 טרעבלַא :קרָאי-וינ PR עיצַאזינַאגרָא-טפאשנַאמסדנַאל רעד טימ גנודניב

 לעּפָאק ,בקעי רעסַאװדלָאג ,יקסנאח ,יקסנושזעיב רוטרַא ר"ד ,דרַאנרעב
 ינאמ ןוא ירעה OPIN ,רעיראכאב אינָאס טפול ,שטיוואליב-סַאק ,םהרבא
 ,דאּפָאטסיל ,רעשיפ ,ץנארקנעמולב יבוי םולב ,ןתנ ןייטשנעזאר ,יקצישזופ

 ,םהרבא טָאליּפ ,בקעי רעיראכאב ,רעטלַאהכוב סרעטסעווש יד ,ןמחנ קידאס

 -רעטביל ,(קסנערש (TD יקסנאכַאק ,היח לעפַאק ,םהרבא ןַאמכָאק

 -איב-סליב ָאעל ןוא ָאשזד רעדירב יד ,קינטָאלז אלא לאקראפ ,רָאדיס

 ,ָאעל ןייטשריק ,גרעבדלַאג יורפ ,(רעטומלרעפ יבעג) ןאקילאיב ,יקצָאטסָאל

 ,ןורהא גרעבנעזָאר ,לסָאי שטיווָאבײל ,לאומש אנילאק ,ןושרג לעּפָאק

 בקעי NANT ,(ןָאדנָאל) MYT שטיוװָאקציא ,(ץנַארקנעמולב) אינָאל טור

 לעגָאפ ,ירנעה אצאט ,קעטָאמ שטיווָאמיס ,אטָאריס ,אקנילרעב ,שטיווערד

 .ץריוועגנייר-ימייר לאלצב PR ריאמ ,םייח שינָאי ,אקלעגנעל עלייב

 -ספליה ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ קרָאי-וינ ןיא טפאשנאמסדנאל יד

 -יטקַא ערעדנַא PR טיילסדנאל יד ראפ ,לארשי תנידמ ראפ טייקיטעט
 ,זטעטיוו
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 ןופ tm Oxy עסיורג א nya לָאמַא זיא סעלעשזנַא-סָאל ןיא

 טביירש סע .תמאה םלוע ןפיוא קעווא ןיוש ןענעז ךס א ןוא עװַאלמ

 : דנָאמייד ANON זדנוא

PX,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,רעבַאטקַא ןטס24 םעד ,1945 ראי  

 :קיטעט ןעוועג ןענעז'ס ןכלעוו PK ,"בולק-ושָאטאּפָא רעווַאלמ, רעד
 יורפ ןייז ,(ץישזדעשזד 'בעג) ל"ז סייווייד סקעמ ,ל"ז women גייה

 איווליס ,שטיווָאקרעב בייל ןופ הנמלא יד ,(שזאינעיבעשזג 'בעג) איווליס

 דנָאמייד רתסא ,ןירעריסאק יד ןעוועג זיא רענאק אדירפ .לעפא ןתנ ןוא

 טָאה ריא .ןירעוט עטסוויטקא יד -- ןרָאי עטצעל יד PR ןיראטערקעס --
 בולק םעד זיא .(ןושזעיב ןופ) ל"ז בייל םהרבא ןאמ רעד ןפלָאהעג ליפ

 טלמאזעג ןבָאה ייז .טנגעגמוא ןוא עוואלמ ND ןדיי ןפָארטעג ךיז ןבָאה

 טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןפיוא טרילבאטע ךיוא ןוא לארשי רַאפ טלעג
 ושָאטאּפָא ףסוי ןופ קנעדנָא םעד ןקיבייראפ וצ רעמיצ xX םילשורי ןיא

 ,"רוטַארעטיל עשיערבעה ןוא עשידיי יד ןשרַאפ וצ
TXָאגַאקיש  TANTרעד טימ .רעוואלמ ךס א ןענופעג ךיז לָאמַא  

 .ןעוועג הלוע רעדָא ןרָאװעג רטפנ ,טָאטש יד טזאלרַאפ ייז ןבָאה טייצ

 טָאה טניווועג .טײלסדנַאל ןייק אגַאקיש ןיא אטשינ זיא גָאט-וצ-טנייה

 רעטיירב א טימ טרעייטשאב ךיז TANT סָאװ ,דלעפנעניב החפשמ יד טרָאד

 םענופ mvs רעד טימ .לארשי ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעד ראפ טנַאה

 ןסירעגרעביא זיא ,דלעפנעניב (לָאס) ww ,החפשמ רעד ןופ שאר

 PR טרילבַאטע רימ ןבאה ,קנעדנָא ןייז וצ .גנודניברַאפ יד ןרָאװעג

 .סרעליש רַאפ דנאפ-עידנעפיטס א לארשי

PXטאקָאװדא רעטסּוװַאב רעד וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ָאגַאקישט  

 ,(עניארקוא) NP ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא TON .ןָאסניבַאר אשזד םאיליוו

 טימ ןדנוברַאפ ךיז דלעפנעניב לָאס ןופ העּפשה רעד רעטנוא רע טָאה

 רע טָאה ,לארשי ןיא ןטיזיוו ענייז nya .עיצַאזינַאגרַא רעווַאלמ רעד
 טנעדיזערפ זעוועג JK רע זיא ראי עכעלטע .טכוזאב קידנעטש זדנוא

 .ָאגַאקישט זיא רעוואלמ יד ןופ
 יד ןופ ענערָאװעג לוצינ ,רעוואלמ לָאצ ַא ןאראפ זיא טיארטעד ןיא

 א .עקרַאטש NIX טינ זיא יז טימ גנודניברַאפ רעזדנוא .ןרעגאל-טיוט

 ערעייז טרעדנעעג TART ,עקירעמא PR ןעמונעגנָא זיא'ס יוו ,ייז ןופ לייט

 יקצָאטסָאלַאיב עפיל ; (ימייר) ץריוועגנייר לאלצב ןוא ריאמ :ןעמענ

 יקסוואשרַאוו םהרבא ;,(ןאפ אזיא) ןַאמשטינַאּפ קיזייא ;(סלעיב ול)

 ראפ טעטימָאק םענופ רעציזרַאפ זיא רעטצעל רעד .(ןעסרעוו ןעלַא)
 רעקיטירק-רוטַארעטיל ךיוא ןוא טיָארטעד PR רוטלוק רעשידיי ןוא שידיי

 בואטלעקרוט םינוב ;ךארּפש רעשילגנע רעד ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא

 .(לעקרוט ןטיענ)
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 ,"טָאטש PR דיי רעטצעל רעד, :רמאמ ןייז עז) קישזָאק ןועמש

 זעניווו הביבס PX ןעגישימ זיא זַא ,זדנוא טביירש (410 יז ,עוואלמ סקנפ

 עקירעיורט PK עכעליירפ ייב ךיז ןפערט סָאװ ,תוחפשמ רעוואלמ 10 ַא

 ןיא זיא קירוצ רָאי 40 ַא טימ זַא ,ךיוא טלייצרעד רע .ןטייהנגעלעג

 גוו ,הטילפה תיראש רעד PD ףערטנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרַאפ ןאטגנישַאוו
 רעווַאלמ YOR ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןריפוצכרודַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 ןכלעוו זיא ,ווירב ןייז ןופ תיצמת ַא זיא ON .ןטַאטש .רַאפ יד ןיא ןדיי

 :עװַאלמ PR ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ ךיוא טלייצרעד רע

Wo,ןיב ,עוואלמ טיירפַאב טָאה ײמרַא עטיור יד יוו םעד  PRעגנָא - 

 ןדיי עקינייא .ןברוח ןסיורג םעד טרָאד ןעזרעד ןוא טָאטש ןיא ןעמוק

 ןטימ טקיטפעשַאב ךיז בָאה ךיא .טָאטש ןיא טרעקעגמוא ךיוא ךיז ןבָאה

 -סקע רעד טימ ךיוא ןוא ןרעטלע עניימ ןופ ןגעמרַאפ ONT ןעמענּפָא

 -ַארגַאב TINT רעכערברַאפ עשישטייד יד ּווו ,רבק-ןסאמ םענופ עיצַאמוה

 קינווָאקלופ ןפלָאהעג JO א רימ טָאה ,טסּוװַאב יוו .ןדיי ענעגנָאהעג יד ןב

 .דלעפ ףליהעג ןייז ןוא ײמרַא רעשיטעיווַָאס רעד ןופ ל"ז גרובזניג איליא

PXטייצ רענעי  ANTןפיוא יו ,טרעהעג ךיא  IST ASPנו לעטָאה ןופ  

 ר"ד ןופ יורפ יד ,לעטָאה ןופ ןירעמיטנגייא יד טָאה ,טניווועג בָאה'כ
 .ָאטעג PR ןפרַאוװנירא קירוצ ןדיי יד ףראד'מ :טגָאזעג יקסווָאקסאל

 יד ןקידנערַאפ ןכָאנ NN זשטייד יד טימ טעברַאעגטימ טָאה ןאמ ריא

 -קנַאב םענעזעוועג םעד ךיוא .דרָאמטסבלעז ןעגנאגאב רע זיא ,המחלמ

 ףיוא ןוא טאראפ ןיא ןעוועג דשוח ןעמ טָאה יקסווָאנַארַאב רָאטקעריד

 טימ טנכערעג רעבָא ךיז טָאה'מ .לייטרוא-טיוט ַא ןגָארטעגסױרַא םיא

 רעד .קרַאּפ רעוואלמ זיא ןטעברַא ןליופַאב DNR PR רעטלע ןכיוה ןייז
 גירק ןרַאּפ ןבָאה'ס WN ,זיוה OST טפיוקעג טָאה יקסנישזבָאד טַאקָאװדַא

 ןוא -- ואדנאל ,רענאמָאר ,דלעפכארב ןופ ןטפעשעג יד ןענופעג ךיז

 רעד תעב ןעשעג זיא OST .טפעשעג סיורג ַא PR טלדנַאוורַאפ YOR ייז
 INT“ ךיוא .טנַאּפוקַא ןטימ טעברַאעגטימ טָאה רע ,עיצַאפוקַא רעשטייד

 טימ ןעשעג זיא'ס ONN קידנעעז .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא יקסנישז

 טָאה סָאװ ,חלג ןטלַא DIY ןדנָאװעג ךיז ךיא בָאה ,תורבקה תיב ןשידיי
 ןשילױטַאק םעד PK ןדנעש ןקַאלָאּפ יד זַא ,רימ רַאפ טגַאלקרַאפ ךיז
 םוצ טרילעּפַא רע טָאה רעטסיולק PR עדער-קיטנוז ןייז PK .שזאטנעמצ

 לָאמניײא .ןפלָאהעג קינייוו VAT ONT רעבַא ,עקיביולג ענייז ןופ ןסיוועג

 ַא ןופ לייט ַא ןעזרעד זיוה שיליופ & PK רעטצנעפ ןכרוד PR בָאה

 XK ןעמוקַאב בָאה'כ .הליזג יד ןבעג קירוצ טרעדָאפעג PR הרות-רפס

 -- גנומַאצרַאפ יד ,רקפה ןבילבעג זיא תורבקה תיב רעד .גָאזּפָא ןבָארג

 בָאה ךיא .דלָאג טכוזעג םירבק יד PX ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .טרעטשעצ

 ןדיי עטכַארבעגמוא יד ןופ רענייב יד ןעלמַאזפיונוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז
 -רעדירב ַא PK ןעוועג Wp ןבָאה רימ עכלעוו ,רעטרע ענעדיישרַאפ ףיוא
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 שגפנ ושוטפוא ףסוי 6 1952-ב סרייא-סונאובב הבאלמ יאצוי סע

 ,סערייא-סָאנעוב PR רעוואלמ טימ ךיז טפערט ושָאטאפָא ףסוי
Yosef Opatoshu meets former Mlawa—ites in Buenos-Aires in 1952. 6 2 
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 ךיוא PT ןבָאה רימ .סעיצַאמוהסקע יד ןופ רעדליב ךיוא ןַארַאפ .רבק

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ידָארבַאז PX תורבקה ma ןטלַא ןטימ טקיטפעשַאב

 ךיז טָאה יז ןופ רעדעי סָאװ ,ןקַאלַאפ יירד ןופ תונכש ןיא ןענופעג

 -רַאפ ANT PR YN .ךיורבעג ןטַאווירפ ןרַאפ ןדָאב טרָאד ןופ ןעמונעג
 ..'דיי ןייק ןענופעג טשינ רעמ טרָאד ךיז טָאה ,טָאטש יד טזָאל

 IX ,(סקרַאמ (MYT יקצישזופ םייח זדנוא טביירש אדירָאלּפ ןופ

 לבייל ,יורפ ןייז טימ רע :תוחּפשמ רעווַאלמ 4 רָאנ PT ןעניפעג טרָאד

 (ינשזָאליװ) רעטייר לדנייש ,יורפ PX לעּפָאק םהרבא ,יורפ ןוא ינעשזָאק

 רעוואלמ עקינייא POX ןעמוק ןעירעפ-רעמוז יד PX רָאנ .ןאמ ןטימ
 עקטיא ןוא ףלָאװ ,(ןיזוק סיקצישזופ לדנעמ) סקראמ mn : תוחפשמ

 ,(קידאס ןמחנ) קידאס ןתנ ,(רענדרַאג ירנעה) רענטרעג םייח ,רעקעב

 pmax ,(שטיווַאלייב) סאק אבול ,גרעבדלָאג םהרבא ,אטָאריש םהרבא
 .ָאטנַארָאט TD ןאמ ןטימ ינָאלסענ ירעמ PR רעשיפ

 עדַאנַאק

 Ik ןטימ ,רעוואלמ לָאצ ענעעזעגנָא TX ןארַאפ זיא ָאטנָארָאט ןיא
 ,הרכזא עכעלרעי יד טריפעגכרודַא טרעוו טרָאד .טעטימָאק ןטלייוועגסיוא
 טיילסדנַאל יד ןשיווצ גנודניבראפ יד .ןָאזרעּפ 40--30 TD לײטנַא ןטימ

 ץנַאג א זיא ,לארשי ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעד טימ יוו ,טָאטש ןיא

 זעמענ יד רימ ןענופעג סרעוט עוויטקַא ןוא עקיטרָא יד ןופ .עוויטקַא
 עשטיא ,(ינָאלסעינ םוחנ) ןעלסענ ןאמרַאנ ,יקסניװדָאלּפ לואש :ןופ

 .(ינָאלסעינ עינאמ) סירעה ירעמ ךיוא יוזא .ערעדנַא ןוא גרעבנעזָאר

 לאכימ -- החפשמ רעוואלמ ןייא רָאנ ןאראפ זיא לאערטנָאמ ןיא

 יז .גנודניברַאפ PR rw רימ עכלעוו טימ ,יורפ ןייז ןוא רענערב

 ןבָאה ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ .לֶאמ עקינייא לארשי טכוזַאב ךיוא ןבָאה
 .לאערטנַָאמ טזָאלראפ יורפ nx רתלא לקסאכ

PRיד .סעילימאפ ערעייז טימ לרעפ רעדירב יד ןעניווו רעווָאקנאוו  

 לארשי טכוזאב סָאװ ,לרעּפ קעשזד ךרוד רקיע רעד זיא גנודניברַאפ
 .טייצ וצ טייצ ןופ

 עניטנעגרַא

 .רעטנעצ רעוואלמ רעטסנרע ןַא ןעוועג לָאמַא זיא סעריײא-סָאנעוב ןיא
 — רקיע רעד ,טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג טייקיטעט יד זיא טייצ רעד טימ
 ,גנודניברַאפ עקידרדסכ ַא ןָא רימ ןטלַאה ךָאד .תוביס עשיגָאלָאיב בילוצ

 -עלטפַאשלעזעג רעטנַאקַאב ,ןַאװיא HOY רעוט ןוויטקַא ןטימ טפיוהרעביא
 ןועמש ןרעוו VISA ךיוא ףרַאד ,סרעוט עקיטרָא יד ןשיווצ .רעוט רעכ
 ןענַאװיא TD .עבַאגסיוא רעשידָאירעּפ א ןופ רָאטקַאדער ,לֶאטנעוועל
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 רעוואלמ רעזדנוא רַאפ לאירעטאמ ןטנַאסערעטניא ןעמוקַאב רימ ןבָאה
 .רעדליב ךיוא יוו ,וויכרא

 (לדנעמ) םעשזד -- רעווַאלמ ןייא ןאראפ רָאנ זיא אזָאדנעמ זיא
 .לארשי טכוזַאב לָאמ עכעלטע טָאה סָאװ ,םולב

 ליזַארב

SKB ND PXנעזָאר 'בעג) ןאמלעגַאפ הקבר :תוחפשמ 3 ןעניווו - 
 ןאמלעגָאפ הקבר .תוחפשמ ערעייז ןוא ןוז ןוא רעטכָאט ריא טימ (גרעב

 -ַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ענעדישרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג זיא

 יד ןלעטשפַא טזומעג טייקנַארק WK בילוצ רָאנ ,טָאטש PK סעיצַאזינ
 -נירַאפ רעייז רָאנ ,תוחפשמ ייווצ ךָאנ ָאלואּפיןַאס זיא ןעוועג .טייקיטעט

 .עכַאװש א זיא רעוואלמ יד טימ גנוריסערעט

 ייווגורוא

 ND החפשמ רעווַאלמ MK רָאנ טציא ךיז טניפעג ָאעדיװעטנָאמ ןיא

 רעקידרדסכ X PR ןענעז רימ ןעמעוו טימ ,ןזייאגרעב (ָאקירנע) שרעה

 .לארשי טכוזאב טָאה רע .גנודניברַאפ

 ָאקיסקעמ

 רעווַאלמ לָאצ ענעעזעגנָא IX טאהעג לָאמַא רימ TANT דנַאל םעד ןיא
 ןענעז JO ַא [OS .ןעגנודניברַאפ עטוג ןטלַאהעגנָא ייז טימ NK תוחּפשמ

 טָאה ,םוטעמוא יו ,רוד רעטייווצ רעד ןוא תמאה םלוע ןפיוא קעווַא
 DIST ןירעוט עקידרקיע יד .ןטפאשנַאמסדנאל IND סערעטניא ןייק טשינ

 ,סאג רעוועשרַאוו רעד זופ (ָאנכַאט 'בעג) ןייטשנעטכיל הכלמ טציא זיא
 .רעקלַאווגס א ,ראקסַא IND ריא טימ

 ַאלַאמעטַאווג

 רימ רעכלעוו טימ ,עװַאלמ ND אקסדָארבעשזָאק יורפ יד טניווו טרָאד

 .גנודניברַאפ עכַאװש ַא ןבָאה

 ורעפ

PKפימ טניווועג טָאה אמיל טָאטש רעד  YKעד אנעלע החפשמ  

 רענייא רעד טימ ךיוא .(ל"ז לאטסירק השמ 'ר תב אנעה) ןיקסַאלַאוו

 .ןסירעגרעביא ןרָאװעג גנודניברַאפ יד זיא החפשמ
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 ךיירקנַארפ

PXרימ עכלעוו טימ ,תוחפשמ רעוואלמ עכעלטע זעניווו זירַאּפ  

 זיא רעוט רעטסקידנטײדַאב רעד .גנודניברַאפ ערעלוגער ַא ןָא ןטלאה

 -ַאב רעשידיי רעד WY רעטקָאד רעטנַאקַאב ,ָאקזַאלעשז םהרבא ריד

 -ָאריאמ היעש לארשי : תוחפשמ רעווַאלמ ךָאנ טרָאד ןאראפ .גנורעקלעפ

 השנמ ,(ָאקזאלעשז ר"ד ןופ רעטסעווש ַא) יקסווָאלסאמ אלעב ,שטיוו

 ןעמענ ערעייז סָאװ ,ערעדנַא ןוא גַאטייצ עילימאפ ,אנכאט (לעסראמ)

 .טסגוואבמוא זדנוא ןענעז

 זנַאלַאה

 (TD ןוז ,גרעבשרעה םהרבא עילימאפ יד טניווו םאדרעטסמא ןיא

 ןעייטש wn .לביטש רעדנאסקעלא ןופ יאבג השמ ןופ לקינייא ןוא לאיחי

 .החפשמ רעד טימ גנודניבראפ ןיא

 דנאלשטייד

PXדוד השמ :תוחפשמ רעווַאלמ ייווצ ןעניווו ןיימ/א טרופקנַארפ  

 יקספרעש ןורהא ןופ רעטכָאט יד ,גרעברעביל ןוא לעקנערפ (סקאמ)

 .לארשי VBS ןכוזַאב OST ,רעדניק ןוא גרעברעביל ךירנייה ןאמ ריא טימ

 דנַאלגנע

PRKהחפשמ רעוואלמ ןייא רָאנ טניֹוװ ןֶאדנַאל עילַאּפָארטעמ רעד , 

onןענעז רימ רעכלעוו  PRרעטכָאט) עסעפ הרש :גנודניברַאפ  ND 

 זוז ,לאגעס םולש ןאמ ןטימ (ל"ז ןייטשנעטכיל טחוש ףסוי ןוא הרופצ

 ןאראפ ךָאנ זיא טרָאד .ה"ע הניד יורפ ןוא והיעמש םייח 'ר ןייד ןופ

 .שטיוואקציא ירעה :רעוואלמ ןייא

 עילַארטסיוא

 רָאי ןדעי סָאװ ,רעוואלמ ORY עסיוועג א ןאראפ זיא ןרובלעמ ןיא

 ןרעוו'ס רעכלעוו ףיוא ,םישודק ערעזדנוא ךָאנ הרכזא יד ךרודא ייז ןריפ

 .ןעניטעלויב ערעזדנוא ןופ ןוא עוואלמ סקנפ ND ןגוצסיוא טנעיילעגרַאפ

 ןכוזאב טייצ וצ טייצ ןופ .ערעלוגער ןענעז ייז טימ ןעגנודניברַאפ יד

 גרעבנעדיירפ רעדירב יד :יוו ,ןרובלעמ ןופ טײלסדנַאל עקינייא לארשי

 םייח ,גרעבנעזָאריזָאר קעלַאי-לאוי | ,יקסוואנאדארג םייח ,ןעיורפ יד טימ

 ענייז YN ןבירשעגנַא ךיוא טָאה זָאר .ךָאנ ןוא יאנודא ,גרעבנעזָאר

 .ָאטעג רעוואלמ PX ןעגנובעלרעביא

 ןופ) דלֶאג עשטלאמ :החפשמ רעוואלמ ןייא רָאנ טניווו ינדיס ןיא

 ןוא רעדורב ריא ךױא יװ ,ןָאעל ןאמ ריא טימ (דלָאגניג םייה רעד |
 .לארשי VDSS YURI ייז .רעטסעווש
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FIRST BIG EVENT OF 1957! 

THE MLAWER OPATOSHU CLUB 
IN LOS ANGELES 

Extends to you the most cordial invitation to a 
BUFFET DINNER, sponsored, donated and prepared by our 
dear members, Mr. and Hrs. A. Diamond. 

We are looking forward to a very enjoyable time, 
not only for a delicious meal, which we know that Esther 
is going to prepare, but we also anticipate good enter- 
tainment. 

It is the wish of the Diamonds that one half of the 
proceeds of the evening shall be sent to the MLAWER FREE 
LOAN AND SAVING SOCTETY in Israel, and. the other half to 
pe “given for the OPATOSHU MEMORIAL LIBRARY IN JERUSALEM. 

. * Both causes are noble and worthwhile, and we do hope 
that the invitation will be met. with a warm response. 
Please mark that DATE on your calendat, and join with us 
on that GALA occasion. 

Fraternally yours, 

MLAWER OPATOSHU CLUB 
IN LOS ANGELES, CAL. 

MAX DAV13, President 

FRIGDA KANNER, Exec. Secty 

PLACE : DATE: 

Home of the Di.amonds Sunday, February 10 

601 N.Curson Ave., L.A. 1957 

TIME: | 
5:00 P.M. Sharp 

DONATION $ 1.50 per person 

518 



MLAWER OPATOSHU CLUB 

Dear Members and Friends: 

We have a "GREAT TREAT” in store for you ‘at our next 
general membership meeting. 

DAVID OPATOS HU 
 טעג

actor and Yiddish writer in his ow right, and son of the late 
great Yiddish writer Joseph Opatoshu, will honor us with his 
presence at that meeting. 

He will read for us from his own writing in Yiddish, 
from the writings of his father, and relate to us some episodes 
of his father's life. 

David Opatoshu is presently in Los Angeles, being one 
the cast of the Now York actors grcup who are playing the 
"Silk Stockings", a musical, in English. 

We can assure you that hearing David speak in Yiddish 
will be a very singular pleasure, and you will long remember 
the eloquence of his Speaking Yiddish. 

The meeting will take place on 

Sunday, June 2), 1955 at 7:00 P.M. 

at the home of Mr. and Mrs, A. Diamond 

  Curson Ave. - Tel. WE.8-0928א. 601

Do not miss this opportunity. Be sure to come and bring 
friends. 

Refresiments wil.l be served at the end of the meeting. 

A . KANNER, 

Secretary 
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 רתלא בקעי

 תוצופתבו לארשיב הבאלמ ידוהי

 לארשיב ("םיטפאשנאמסדנאל") םיאבאלמה ינוגרא לע רפסל ינוצרב

 םישנא ריכזנ ,םהיתולועפ לע רוסמנ .םידדוב םיאבאלמ לע Ind ,םלועבו

 .הבאלמ ידוהי לש תולועפב םירושקה ,תוערואמו

 וידסיימו ןוגראה
 ,ה"שת טבש שדוחב דסונ (ימשר (ow "לארשיב הבאלמ יאצוי ןוגרא"

 תע התואב .האושה לע ץראב ונריע יאצויל עדונש הפוקתב ,1945 ראורבפ

 לפטל ףוחד ךרוצ היה .הטילפה תיראשמ ,הבאלמ ישנא הצרא תולעל וליחתה

 םתמיתחב ,ץראב הבאלמ ידוהיל ארוק לוק םסרופ הז שדוחב .םינבומה לכב םהב

 ,ל"ז ןבי השמ ,ל"ז יקצידניו בקעי ,ל"ז יקצידניו באז ,ל"ז באילא יבצ לש

 תדחוימ ןרק ודסי םה .ל"ז אריפש קחצי ,ל"ז יקסניפיל הנוי ,ל"ז ץכ החמש

 .הדמשוהש הבאלמ תליהק תא חיצנהל טלחוהו םיכרצנה תרזעל

 תורכזאו תופיסא

 תנידמ לש תואמצעה םוי דובכל הביסמ לודג םלואב םימייקמ ונא הנש לכב

 םויב .ל"וחמ םיחרוא םג ,(1982) שיא 250-200 ךרעב םיפתתשמ .לארשי

 רכזל" הבצמה דיל תיתרוסמ הרכזא תמייקתמ (ןסינב ז"כ) הרובגהו האושה

 ax ona לואש תירק ןימלעה maa "הבאלמ תליהק

 הז םויב .הבאלמ ידוהי תדמשהל ("טייצראי") הנשה םוי הז ,תבטב 'ב םויב

 .ריעב םידוהי ןיא - "ןיירךעדוי"כ הבאלמ לע ש"מי םיצאנה ועידוה

 200°9 םיפתתשמ הרכזאב .ץראב םיאבאלמל תונמזה 350°D םיחלוש ונא

 יקוספ תארקה ,ןזח םע ,תיתרוסמ הרכזאכ תלהנתמ הרכזאה .(1982) שיא

 .םירחא םירפסו "הבאלמ סקנפ"מ תוארקהו רוביצב שידק ,םימיאתמ םיליהת

 .אמויד יניינע לע (םימואנ וא) םואנ - ןכיומכ

 ,ינוגרא ח"וד םע ,תיתנשה תיללכה הפיסאה תא םימייקמ הרכזאה ירחא

 םירטפנה דיפסמ דעוה רבח .תרוקיב תדעוו שדח דעו תריחב ,ןזאמה רושיא

 .םירטפנה רכז םע דחייתמ להקה .תוצופתבו ץראב הנשה ךשמב

 ןוגראה
 יקוחל םאתהב ,התומעכ להנתמו pind לעופ לארשיב הבאלמ יאצוי ןוגרא

 ונא הנש לכ .םינפה דרשמל םיכייש ונא תינוגרא הניחבמ .לארשי תנידמ

 ןזאמה ףוריצב ,םינפה דרשמל תיתנשה תיללכה הפיסאה לוקוטורפ םיחלוש

 .תרוקיבה תדעו לוקוטורפו יתנשה
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 סופר ירבר י"אבב הבלע יאצוי ןוגרא

 ! הבלמ יאצוי וניחאל

 בנשי התיהש ,הבלמ .ונריע לע םבג החספ No ןילופ תודהי לע הדריש המויאה האושה
 םירושק ונייה הילאש ,תידוהיה הבלמ .םיקתהל הלדח ,םיססות םייתרבח םייח אלמו רע ידוהי
 לש םקלח תנמ ויה םיונעו םישורג ,חבטו גרה .ץראה ינפ לעמ התחמנ-,םיבר םיישפנ םימינב
 .וניתויחאו וניחא

 םבינועמ ,םידדוב תויחאו םיחא ,םידוא ולצינ יאדוב תאזה הלודגה הפרשה ךותמ םלוא
 יכו ,םנשי יכ ,וגא םיוקמ לבא :םרפסמ המו םייחב םיראשנה םה ימ ,ונא םיעדוי םרט .םיאכודמו
 ,וניניעמ לכ םינותנ תויהל םיכירצ םהילאו הנורחאה םתוקת -- ונחנא .םהילע תועידי לבקנ בורקב
 .ונילא םתאלעהל ,םתרזעל ,םתלצהל

 .דעומ דועב ןנוכתנ .תוקיר םידיב דומענ לא ,םהילע תועידיה ונילא הנעגת וב םויב הנהו

 .ונריע ינב ןעמל וישכע םבג תושעל שיו שי ,בורק אוה יכ םביוקמ ונאו ,אוהה שבויה ינפל
 .הפוחדה ונתרזעל םיקוקז םהמ םיברו היסורב םינוש תומוקמב םירזופמ םה

 שגר ררועתי רחאה םטלקמ םוקמב וא הבלמב וניחא לע הרבעש הקוצמהו הרצה חכונ
 .הלצהו הרזע לש םישעמ ידיל ונאיביו וניניב הוחאה

 יאצוימ האמכ ופתתשה הבשו ביבא-לתב ראוגיב -- 31 םויב המיקתהש הבלמ יאצוי תפסאב
 םינכומ היהנ ןעמל הרזע ןרק רוציל תשגל טלחוהו תואבה תארקל הגאדה יוטב ידיל האב ונריע
 .הל םיקוקזל הרזעה תא wand תורשפאה ונל ןתנתש עגרב

 :י"ע הרזע ןרק תריצי לש הז ץמאמל די nnd 'בכ לא הזב הנופ הפסא התואב רחבנש דעוה
 הֶרזעה ןרקל סיסב שמשתש הנושאר המורת (א
 .דעוה לש תופטושה תולועפה תא רשפאיו ןרקה תלדגהל שמשיש ישדח םולשת )2

 דיב ותמורת זרא ןתי 'בכש םיוקמ ונאו דעוה ירבח 'בכ לצא ורקבי םיבורקה םימיב
 .הז לעפמל תואיכ הבידנ

 ונריע יאצוימ דלא "לע ונל עידוהל :ונתדובעב ונל רוזעל םישקבתמ הבלמ יאצוי ללכ

 .תעכ ונז רכה וילעש לעפמה by ond עידוהל ,ונל העודי הניא םתבתכש

 תא ונל רוסמל םישקבתמ היסורב הבלמ יאצוי לע תועידי וא תובותכ םהידיבש הלא לכ
 ריבעהל שקבנ םג ןכ .'וכו תוליבח תרוצב הרזע םהל איבהל גאדנ ונאו הלאה תועידיהו תובותכה
 .הבלמב ודרשש וניחא לע איהש הרוצ לכב הנלבקתתש תועידיה לכ תא ירשפאה םדקהב ונילא

 די תמקהל תשגל שי הרזעה תלועפ ןוגרא ירחא יכ ,העדה הפסאב העבוה תאז םע דחי
 רמח ףסאל תונוש תוצראב ונריע יאצוי ולחה תודחא םבינש ינפל .הבלמב ידוהיה בושיל רכזו
 יאדוב ארקנ , הלהקהד ןברח ירחא ,זרעכ ,"הבלמ תלהק סקנפ, תאצוה םשל תידוהיה הבלמ לע
 ײה hey תודועת ונילא ריבעהל הבלמ יאצוי לכמ םישקבמ ונא ןכל .תאזה הלועפה תכשמהל
 'וכו :היתודסומו הבלמ לע םימולצ ,סופד ירבד ,תידוהיה הבלמ

 הבלמ יאצוי ןוגרא דעו
 ריוק ץכ החמש ןבי השמ יקצידניו כקעי יקצירניו באז

 אריפש קחצי הלרפ יבצ | יקסניפיל הנוי I - 1945 - ה''שת טבש

 13 יודרונ 'דש ,ביבאילת ,הלרפ יבצ :דעוה תבותכ
 .יבצ הלרפ ,הנוי יקסניפיל ,קחצי אריפש ש''ע 69405 א"תב יבנלא ףינס ק"פאב ןובשח
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 וירוגךב לש ובתכמ

 16.8.71 ביבא-לת

 : בקעי רתלאל

 הבאלמ יאצוי ןוגרא

 ןועידי,, רפסה ,חולשמ לע הבאלמ יאצוי ןוגראמ ךירבחלו ךל הדומ ינא

 יתויהב דוע יתישעש ,תועטה ןוקית לע ךל הדומ ,תאז םע ."1970 - 1
 אלא ''קסל,, אל זא ול יתארק תועטבו ,קסל דמלמה לצא יתדמלשכ ,הינלופב

 ."יקסל ,,
 .הרקוהב

 וירוג-ןב .ד

 םייח לאומש אוה .קסל דמלמה לצא :ל.צ .''רעצעזה רוחבה,, תועט :הרעה
 .קסל

 םלועה:תמחלמ ינפל ,ותוהש ןמזב ,ןוירוג-ןב דודש ,היברג לאומש רפסמ
 ודימלת תא ול ריכזהל הז קסל םייח לאומש תא שפיח ,הבאלמב ,היינשה
 .הזה הרקמה תא רכוז רתלא (שביל) הירא םג .רבעשל

7 

 1970 ,הבאלמ ישודקל הבצמה דיל הרכזא
 6 1970 ,עוואלמ PD םישודק יד ראפ הבצמ רעד ייב הרכזא 6

Memorial Ceremony of the Mlawa’s Monument, 1970 
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 דעוה

 תולועפה - םויה רדס לע .שדוח לכ טעמכ תומייקתמ דעוה תובישי

 תופתתשההו םירבח 15 הנומ דעוה .ללכה ןמ תואצוי תולועפ םגו תופטושה

 .םירבח 3 - תרוקיבה תדעווב .האלמ דימת טעמכ דעוה תובישיב

 "'הבאלמ תיב"
 תיב''כ ןוגראה םש לע ובאטב המנשר ,םירדח 5 תב הריד ונשכר םינש ינפל

 תומייקתמ הז "תיב"ב .הנושאר המוק ,55 זמר בוחר ,ביבאילתב ,"הבאלמ

 םיחרוא תלבק ,הנש לכ תוגלימ תקולח ,(תומצמוצמ) תורכזא ,דעוה תובישי

 ,תוירוקמ תודועת ,םימולצת הברה םע ,"הבאלמ ןויכרא" אצמנ TD ומכ .'דכו

 םימולצת לש תידימת הגוצת םג .םיכמסמו ,ריעה לע וא ,םיאבאלמ לע םירפס

 .הליהקה רבע לע

 דעווה תולועפ
 תוגלימ םיקלחמ ונא ,תואמצעה םויב ,םיאבאלמה תשיגפב הנש לכ

 םש לע וא ,וירוה תומש חיצנהש םרותה םש לע וא ןוגראה םש לע םידימלתל

 .רטפנש דעו רבח

 לארשיב דעוה תולועפמ
 םיאבאלמה יבתכמ .תוצופתבו ץראב ונריע יאצוי םע רשק םייקמ דעווה

 ףוסיא .'דכו תופיסא ,תושיגפ ,תורכזאל תונכהו ןוגרא .דעוה תבישיב םיארקנ

 םהינוגראו םיאבאלמה לע תועידי oy ,שידייב "ןיטעלויב"ב ותספדהו רמוח

 בקעי לש ותכירעב ,תירבעב "ןועידי" םג רואל אצי םינש ינפל .תוצופתבו ץראב

 לש הרקמב ,תולוכש תוחפשמל רעצב תופתתשה יבתכמ םג םיחלשנ .רתלא

 .ונריע תב וא ןב תריטפ

 | תונרק
 תונרק המכ םינש הברה הז דעווה םייקמ םיליעפו םיבורק תומש תחצנהל

 יבצ וננוגרא לש דסיימה םש לע ןרק הדסונ םינש ינפל .תורחא תורטמלו תוגלימ

 וקלוח .ץראל ץוחבו ץראב םיאבאלממ םיפסכ ונלביק וז הרטמל .ל"ז באילא

 ,םידומילב םתונייטצה לע תודועתה יפל ,ונריע יאצוי ינב ,םידימלתל תוגלימ

Dawםוכסה לכ תא ונלצינש דע ,ל"ז באילא יבצ ש"ע תוגלימ ונקליח תובר  

 :ןמקלדכ אוה תונרקה בצמ םויכ ,תיבירהו

 דלפנניב תחפשממ ירקיעה םרותה היה חונמה - ל"ז ,דלפנניב לאס ש"ע

 תא ונראשה .החפשמה םע רשקהו המרתהה הקספוה ,ותריטפ םע .וגקישב

 .הז בושח ליעפ לש ורכז תא דבבל וניצר יכ ,ןרקה
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 ןיב ליעפ היה ןיילק לארשי חונמה - ל"ז ןיילק לארשיו הדניה ש"ע
 .ב"הראל ואבש ,האושה ילוצינל תומימחב רסמתהו קרוייוינב םיאבאלמה

 .םהירוהל ןורכזה םויב וז ןרקל םימוכס הנש ידמ ונל םיחלוש וידלי

 תובר םינשו ןוגראה לש םידסיימה ןיב היה mann - ל"ז ןביא השמ ש"ע
 תושקב םע םיאבאלמ םיאב ויה ביבאילתב ולש תונחל .דעוה יליעפ ןיב היה

 .תוחישו תושיגפל וא דעול תונוש

 ינשה שארהיבשוי ,ל"ז יקסניפיל הנוי תשא - ל"ז יקסניפיל הנח ש"ע

 .התריטפ דע ,דעוה תרבח התיה תובר םינש .וננוגרא לש (ל''ז באילא יבצ ירחא)

 .ןוגראה דעוב רבח - ל"ז יקסבודל'זד ןורהא ש"ע

 לש םנב ,לרפ ק'זד - םרותה - ל"ז לרפ בייל םייחו הנח הנייש ש"ע
 .וירוה לש םרכז תחצנה םשל הדנקבש רבוקנווב רגה ,םירטפנה

 םירטפנה לש םנב - םרותה - ל"ז טורבנרוק רזעילאו לכער-הקבר ש"ע
 ,וירוה לש םרכז תחצנהל ,וקיסקמב רגה ,טורבנרוק לארשי

 .םירטפנה לש החפשמ ינב ללכ ךרדב םה ,ל"נה תונרקה ימרות

 דעוה ירבח
 ;תונובשחה להנמ ,םהרבא םולב ;השמ רתלא ;שאריבשוי ,בקעי רתלא

 סלפ PAY רטכיל ;הירא יבצ קיט ;םהרבא יקצידניו ;לאומש היברג ;האל רדנב
 .ריכזמ ,דוד יפערש ;היח אריפש ;הדוהי רקוצ ;השמ

 :תרוקיבה תדעו ירבח
 .סחנפ ןמפואק ,ףסוי ןמרה ,הירא יקסבודל'זד

 תכרעמה ירבח

 .דוד יפערש ,השמ סלפ ,לאומש היברג ,בקעי רתלא

 תוצופתב "םיטפאשנאמסדנאל"ה
 רשקה .הבאלמ יאצוי לש םינוגרא םימייק םלועב תומוקמ רפסמב קר

 םויב לחה ,הבאלמ ונריע ישודקל תיתנשה הרכזאה אוה ,םיאבאלמה ןיב ירקיעה

 -ןעדוי) םידוהי ילב איה הבאלמ ריעה יכ םיצאנה וזירכה וב ,םויה והז .תבטב 'ב

Cry 
 ,םיאבאלמ לש תוחפשמ םיאצמנ ona ,םלועב תומוקמ המכב קר רבודמה
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 הנשהישארל תוכרב ,םיבתכמ תפלחה י"ע רשק ונל שי םלוכ םע טעמכ

 .ןמזל ןמזמ רואל אצויה ,שידייב ''ןיטעלויב"הו

 :תוצראב םיאצמנ הבאלמ יאצוי

 ,טיורטד ,סל'גנא סול ,הביבסהו קרוייינ - הקירמא לש תירבה תוצרא

 .דועו וגקיש
 .רבוקנו ,לואירטנומ ,וטנורוט - הדנק

 .הזודנמ ,סרייא:סונאוב - הניטנגרא

axe yo - ליזרב 

 .יטיס וקיסקמ - וקיסקמ

 .ינדיס ,ןרובלמ - הילרטסוא

 .הלמטאווג - הלמטאווג

 .המיל - ורפ

 זירפ - תפרצ

 ןודנול - הילגנא

 םדרטסמא - דנלוה

 .ןיימ/םא טרופקנרפ - הינמרג

 .םתא רשק ןיא לבא ,םלועב םירזופמ םיאבאלמ דוע םיאצמנ

 הביבסהו קרוייוינ

Tyרתויב לודגה םידוהי זוכיר היה קרוייינב ,20'ה האמה תלחתהב , 
 ,הינשה םלועה תמחלמ ינפל .יבבל ,בוט היה םתא רשקה .ונריעיינב DA םהיניבו

 י"ע וחלשנש תוליבח וא םירלודל תודוה ומייקתה הבאלמב םידוהי הברה
 םבצמש ,בערמ םיבר םידוהי הליצה םתרזע .םיל רבעמ םהידידי וא םהיבורק

 .ןילופב תוימשיטנאה תולשממה ללגב ,דורי היה ירמוחה

 .ונריע ישודקל הרכזאל םיאבאלמה ןוגרא תונמזה תואצמנ ונלש ןויכראב

 - ןלהל .יקרוייוינ ןולמ-תיב לש תומלואה דחאב תומייקתמ ,ללכ ךרדב תורכזאה

 םהרבא ר"ד :(28ה הרכזאה) 1970 תנשמ לחה ,תורכזאב םימאונה תמישר
 ,רסוודלוג בקעי ,שינור ןמרה ,סורג .בא ,ל"ז ןיקצינ ןומייס ר''ד ,ל"ז ןומולס

 .ןטרגנייו דוד ,גרביט הדוהי
 שינוי םייחךמרה ,יקסבוטר .מ ,ןייטשנזור ןתנ :תונמזהה לע םימתוחה

 .יקסניבדולפ בקעיו
 ןקסע - שינוי ןמרה ,ןיטשדלוג ךורב ייבאר :הרכזאב ומאנ 1982 תנשב

 ןמרה ,שאריבשוי - ןייטשנזור ןתנ :העדומה לע םימותח .ל"ז שינוי הביר ,עודי

 ."םישדחה" םעטמ יקסניבדולפ בקעי , "ץנרב"ה םעטמ שינוי
 :רשקב אוה םתאש ,םיאבאלמ תמישר ונל חלש יקסניבדולפ בקעי ריכזמה
 לפוק ,בקעי רסוודלוג ,יקסנאח ,יקזנו'זיב רותרא ר"ד ,דרנרב טרבלא

 ,יקצי'זופ-ינאמו ירה סקרמ ,ריראחב הינוס-טפול ,'ץיבוליבסאק ,םהרבא
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 ,ןמחנ קידס ,דפוטסיל ,רשיפ ,(היגלב) ץנרקנמולב-היבוי םולב ,ןתנ ןייטשנזור

 ,ליח לפוק ,םהרבא ןמכוק ,םהרבא טוליפ ,בקעי ריראחב ,רטלהכוב תויחאה

 ץנרקנמולב הינול טור ,קינטולז לקנרפיהלא ,רטביל ,(קסנרשמ) יקסנכוק

 םיחאה ,הנלה ןומולס ,קלול יקסרלוס ,(ןודנול) ירה 'ץיבוקציא ,(הלאוצנו)

 ,ןואיל ןיטשריק ,גרבדלוג ,(רטומלרפ תיבמ) ןאקילאיב ,יקצוטסולאיב-סאליב

 ,'ץיברד וירד בקעי ,ןורהא גרבנזור ,לסוי 'ץיבוביל ,לאומש אנילג ,ןושרג לפוק

 שינוי ,אקלגנל לגופיאלייב ,ירנה אצאט ,קטומ 'ץיבומיס ,הטוריס ,הקנילרב

 .ץריבגנייר-ימייר לאלצבו ריאמ םיחאה ,םייח

 .לארשיב םיאבאלמה ןוגרא רובע םירכינ םימוכס םג םיפסוא םיליעפה

 סל'גנא סול

 .ומלועל ךלה לודג pon לבא .ונריע-ינב לש דבכנ זוכיר היה וז ריעב

 ש"ע םיאבאלמ ”Pw היה סל'גנא-סולב :תבתוכ דנומייד רתסא

 Nand .1954 רבוטקואב דסונש ,"בולק-ושאטאפא רעוואלמ" ''ושוטפוא

 (ץיזד'זד - םדוקמ) ל"ז סיוויעד סקמ ,ל"ז 'ץיבוליב גייה .וכייתשה םיליעפה

 ןטנו איליס ,(ל"ז ץיבוקרב בייל תנמלא םויכ ,'זאיניב'זג תיבמ) איליס ותשאו

 ל"ז בייל םהרבא הלעב .הריכזמ - דנומייד רתסא ,תירבזג - WA אדירפ .לפא

 ונגריא םג םה .הבאלמ ישנא ואב ןודעומל .הברה רזע ןו'זאיב הנכשה הרייעהמ

 ימואלה םירפסה תיבב ל"ז ושוטפוא ףסוי ש"ע החצנה רדח תמקהל תיבגמ

 .תירבעו שידיי תורפס רקחמל דעוימ רדחה .םילשוריב יאטיסרבינואהו

 וגקיש

 רפסמ .ריעה תא ובזע וא ,ורטפנ םקלח .םיאבאלמ הברה ויה וז ריעב םג

 תריטפ םע .ונלש ןוגראל ומרתש ,דלפנניב תחפשמ התיה .הצרא הלע םייוסמ
 .ומשילע ןרק ונדסיי .רשקה קספוה ,דלפנניב (היעש) לאס ,םתחפשמ שאר

 ףא לע .עודי ןידיךרוע ,ו'ג םאיליוו ןוסניבור ירוביצ ליעפ היה וז ריעב
 לוס לש ותעפשהב ונילא רשקתה ,(הניארקוא תריב) בייק ריעהמ ואצומ

 DY DA WADA ,ץראב וירוקיבב .וננוגרא ןעמל לעפ ותריטפ דעו ל"ז דלפנניב

 .וגקישב םיאבאלמה PAIK ר"ויכ םג ןהיכ םינש המכ .וננוגרא יגיצנ

 טיורטד

 ,ונריעיינבמ המכ .שלחנ םתא רשקהש ,םיאבאלמ OMA וז ריע ירברפב

 ופילחה םבור .טיורטד ירברפב תויחל םיכישממ ,דחיב הדמשהה תונחמב ויהש

 אפיל .ימייר - לאלצבו ריאמ ץריבגנייר םיחאה :ןוגכ ,הבאלממ םהיתומש תא

 ןלא - יקסבשרו םהרבא .ןאפ קיזייא - ןמצינאפ קיזייא .סלעיב ול - יקצוטסוליב

 םינוב אוה - לקרוט ןתנ .תילגנאב עיפומה ידוהי ןותעב םירפס רקבמ ,ןסרוו

 .בואטלקרוט

 .תולבאבו תוחמשב םישגפנש ,םיאבאלמ תוחפשמ 10 תואצמנ ןגישימ זוחמב
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 רורחישה ירחא" :האושה ירחא הבאלממ תונורכז ונל ריבעמ קי'זוק ןועמש
 םיאבאלמ המכ דוע .לודגה ןברוחה תא יתיארו הבאלמל יתרזח ,יסורה אבצהמ

 תופוג תיצמוהסקא ןינעב םגו ירוה לש שוכרה תרזחהב יתלפיט .ריעל ורזח
 ידוהיה ,םודאה אבצהמ לונולוקה הברה ונל רזע .םתוא ולת םיצאנהש ,םידוהיה

 ר"ד תשא תא ,זא יתרג וב ןולמב יתעמש ןמז ותואב .דלפ ורזועו ל"ז גרובזניג

 הלעב ."וטיגל םידוהיה תא קורזל ךירצ" :תרמוא ,ןולמה תלעב ,יקסבוקסל

 ,רבעשל קנבה לעב תא םג.דבאתה המחלמה ירחאו םיצאנה םע הלועפ ףתיש

 ןגב הדובעל ףלחוהש ,תוומ ןיד קספ וילע רזגנו הדיגבב ומישאה ,יקסבונרב

 ,דלפכרב לש תויונחה ויה וב ,תיבה תא הנק יקסני'זבוד ןיד ךרוע .ריעב ירוביצ

 םינמרגה םע דדייתה אוה םג .הלודג תחא תונחל ותוא ךפהו ואדנל ,רנמור

 ,ידוהיה תורבקה תיבמ ראשנ המ יתיארשכ .תעדל ומצע דביא רורחישה ירחאו

 תא םיללחמ םינלופה וליפאש ,יל רפיסו הפי יתוא לביק אוה .ןקזה רמוכל יתינפ

 עוגנל אל םיללפתמה In שקיב ,היסנכב הליפתה ןמזב .םהלש תורבקהיתיב

 .הסרהנ רדגה ,רקפה השענ תורבקה תיב .רזע אל הז לבא .ידוהיה תורבקה-תיבב

 | .תורבקב בהז ושפיח םייוגה

 49 לש םיחא רבקל םתוא יתאבהו םידוהי לש תומצע תרבעהב יתלפיט

 ורי םיצאנהש םירבגו םישנ לש תויווג 26 דועו ,םתוא bn םינמרגהש ,םידוהי

 םינכשה תשולש ."ידורבאז" ריעה רברפב תורבקהיתיבב םג ונלפיט .םהב

 תא יבזעב .םייטרפה םהיכרצל המדא תוקלח וחפיסו בצמה תא ולצינ םינלופה

 .דחא ידוהי ףא םש ראשנ אל ,הבאלמ

 הדירולפ

 תוחפשמ 4 on לכה-ךסב :(סקראמירה)יקצלזופ םייח שרה בתוכ

 לדנייש ,םהיתויערו לפוק םהרבא ,ינ'זוק לבייל ,סקראמ ירה - אוה :הדירולפב

 ,םישדוח המכל הדירולפל םיאב ףרוחה תנועב .הלעב םע (ינ'זוליו תיבמ) רטייר

Tyםיאבאלמ : PRNרקב הקטיאו ףלוו ,(יקצישזופ לדנמ - ודודדב) סקראמ , 

 ,(םהרבא) אבא הטוריש ,(ןמחנ קידס) ןתנ קידאס ,(רנטרג םייח) רנדראג ירנה

 ,(םהרבא ןמרשיפ) רשיפ אבא ,('ץיבולייב) הבול סאק ,(םהרבא) אבא גרבדלוג

 .וטנורוטמ(ינאלסעינ אינאמ) םעס יראה הלעב םע ירמ

 הדנק

 לכ ןגראמ רחבנ דעו .םיליעפ םגו םיאבאלמ לש זוכיר שי וז ריעב - וטנורוט

 תורכזאל .בוט יד םהיניב רשקה .םיאבאלמ 40-30 לש תופתתשהב ,הרכזא הנש

 ןיידה תחפשממ ,גרביט הדוהי ןוגכ ,עודי רוביצ שיא ,חרוא-הצרמ ללכ ךרדב אב

 ןמרונ ןלסנ ,לואש יקטניבדולפ :םינמנ םיליעפה oy .ל"ז גרביט היבוט 'ר

 .ינאלסעינ הינאמ איה ,סירה ירמ ,ה'ציא גרבנזור ,(םוחנ 2399073(
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 רשקה .םהיתוחפשמ םע לרפ השמו קחצי םיחאה םירג וז ריעב - רבוקנוו

 .עודי אל ומשש דחא יאבאלמ דוע היה .ץראב רקבמה ,לרפ קחצי םע רקיעב ונלש

 ונל שי .ותשאו רנרב לאכימ - תחא החפשמ קר תאצמנ וז ריעב - לואירטנומ
 .ותשאו רתלא (לקסאח) לאקזחי ריעה תא בזע םינש המכ ינפל .םתא רשק

 הניטנגרא

 ימינפה בצמה ללגב .יניצר םיאבאלמ זוכיר היה הז םעפ - סרייאיסונאוב

 .םתא םייק רשקה לבא .ונריע ישנא לש םרפסמ םצמטצה ,תויגולויב תוביסו

 ןועמש תא ריכזהל שי ןכ ומכ .עודי ןקסע .ןביא ףסוי אוה ירקיעה ליעפה

 .דועו םימולצת ,יאבאלמה ןויכראל רמוח םהמ ונלביק .(ןותע ךרוע) ,לאטנבל

 םימעפ המכ רקיבש ,םולב לדנמ יאבאלמה קר אצמנ וז ריעב - הזודנמ

 .ץראב

 ליזרב

 םהרבא (man ןמלגופ הקבר :וז ריעב תואצמנ תוחפשמ 3 - ולואפ-ןס

 הליעפ התיה ןמלגופ הקבר .םהיתוחפשמ םע ןבו תב ,הידלי ינש םע (גרבנזור

 תוניינעתהה לבא ,תוחפשמ יתש דוע ריעב ויה .ריעה ידוהי לש תודסומ המכב

 .דאמ השלחנ ןהלש

 וקירנא ןזייאגרב :תחא החפשמ קר וז ריעב - ואדיביטנומ - יאווגורוא
 .ץראב רקיב .בוט ותא רשקה .(ןיזגרב שרה)

 וקיסקמ

 בור ,וננובאדל .קודה היה רשקהו יניצר םיאבאלמ זוכיר היה הריבה ריעב
 לש םתדלוה םוקמל סחיהו שגרה רסח םיריעצל םמלועל וכלה םיליעפה
 ןיטשנטכיל ADIN איה ,ריעב תירקיעה הליעפה .םהירוהררוהו םהירוה
 וקספוה .(קלאבוסמ) רקסוא הלעב םע ,הבאלמבש יאשרווה בוחרמ (אנכאט)

 .תוליעפהו תורכזאה

 הלמטאווג

 .שלח רשקה .יקזדורבי'זוק תיבמ ,הבאלממ השא תררוגתמ וז ריעב
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 ורפ

 'ר תב איה .ןיקסולוו הד הנלא התחפשמ םע הרג הריבה ריעב - המיל

 .קספנ המע רשקה .ל"ז לטסירק רב השמ

 תפרצ

 - ירקיעה ליעפה .רידס ןתא רשקהו תוחפשמ המכ תורג וז ריעב - זירפ

 הפוריא יאצוי ןיב דחוימבו .תיתפרצה הריבב עודי אפור ,וקזל'ז םהרבא ר"ד

 לש ותוחא ,'ץיבוריאמ היעש לארשי ,יקסיוואטס קמומ םג אצמנ םש ,תיחרזמה

 .דועו גאטייצ תחפשמ ,אנכאט לסרמ Awan ,יקסבולסמ הלב - וקזל'ז ר"ד

 דנלוה

 ודכנ ,גרבשרה לאיחי ןב) םהרבא גרבשרה תחפשמ הרג ריעב - םדרטסמא

 .ונתא רשקב דמוע אוה ,(''לביטש רדנסכלא''ה ןמ יאבגה השמ לש

 הינמרג

 ,(סקמ) דוד השמ לקנרפ :םש תורג תוחפשמ יתש םויכ - ןיימ/םא טרופקנרפ
 .םינבהו ךירנייה:םייח גרברביל הלעב oy (יקספרש ןורהא (na הנל גרברביל

 .ץראב תובורק םיתעל םירקבמ

 הילרטסוא

 םימייקמ הנש לכב .םיאבאלמ לש רכינ זוכיר אצמנ וז ריעב - ןרובלמ

 .רידס אוה םתא רשקה .ץראב םירקבמ םה תובורק םיתעל .ונריע ישודקל הרכזא

 ,השמ גרבנדיירפ :םיירקיעה םיליעפה .לבא ימיב וא תוחמשב םג םישגפנ

 .יאנודא ,קלוי -לאוי זור-גרבנזור

 .ןואיל הלעב םע (דלוגניג תיבמ) ה'צלאמ דלוג :תוחפשמ המכ תורג - יינדיס
 ,ה'צמות התוחאו לשיפ היחא םג םירג וז ריעב .תובורק םיתיעל ץראב םירקבמ

 .דלוגניג
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 ,סרייא-סונאובב ןביא תחפשמ לצא חראתמ ב"הראמ ןומולס םהרבא
 רעד יב טסאג TY ןטאטש .ראפ יד ןופ ןָאמָאלאס םהרבא 6 2

Abraham Salomon 6 1952 סערייא-סאנעוב ןיא ןאוויא עילימאפ, 
from the United States is guest of Ivan family in Buenos Aires, in 1952. 

See oe 

 eke א

 תכרבמ ,סרייא-סונאובב םיאבאלמ DYN הביסמב ושוטפוא 9017
 -סָאנעוב ןיא עמאנפיוא ןא ףיוא ושָאטָאפא ףסוי 6 ןמלגופ הקבר

Yosef Opatoshu is 3 ןאמלעגָאפ הקבר טסירגאב םיא .סערייא 

welcomed by Rivka Fogelman at a Mlawa—ite party in Buenos—Aires. 
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ASSOCIATION OF FORMER RESIDENTS OF MLAWA 

Att: 

Address: 

Brothers — Former Citizens of Mlawa in Eretz Yisrael! 

The terrible holocaust which befell Polish Jewry did not 
spare our city of Mlawa, a thriving Jewish community boasting 
8 vibrant social life, which suddenly ceased to exist. Jewish 
Mlawa, to which we were so profoundly bound, was erased from the 
face of the earth. Slaughter, butchery, torture and expulsion 
befell our brothers and sisters. . 

Yet out 6f the ashes there were surely the sole survivors; 
brothers and sisters who emerged tortured and depressed. The number 
of soles who were 8282084 and their identities are still unknown, 
But it is our hope that they exist and that information concerning 
them will soon reach vs. we 826 their last hope, and it is to 
these survivors that we must now focus our attention; to save them, 
to aid them, and to bring them to us. 

On the day we receive information concerning our brothers, 
we must not stand by empty hended. when that day comes, we must be 
prepered to help the residents of ovr town.Scattered in various 
places in Russia, mény of them require our urgent help. After the 
suffering end disaster our brothers endured in Mlawa and in the 
places where they found refuge, a sentiment of brotherhood should 
8597156 among us to come to their rescue. 

At the meeting of former residents of Mlawa which took place 
on January 515% in Tel-Aviv, attended by 100 participants, it wes 
decided that a fund shovld be established so that at any moment 
in the future, help would be available to those who require it. 

The committee elected at this meeting turns to you to 
contribute to the general effort by pledging: 

a) an initial contribution to establish the foundétion 
of the fund 

b) monthly payments to aid in the growth of the fund and 
to support the ongoing activities of the committee 

In the coming days you will be approached by members of the 
committee and our hope is that you will contribute generously 
to this worthy effort. 

All former residents of Mlawa are requested to lend 8 4 
in our work by providing addresses of residents of our town that 
are unknown to us, and by spreading the word of our current 
undertaking. Those of you who have addresses or any information 
about former residents of Mlawa currently residing in Russia are 
requested to impart this knowledge to the committee. We will then 
be able to help those in need by sending parcels, etc. We implore 
you to submit to us information of any kind concerning our surviving 
brothers of Mlawa as soon 898 1 
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In addition to the rund raising effort, it was suggested at our 
meeting that a memorial be erected commemorating survivors of Mlawa. 
Several years ago former residents of Mlawa residing in different 
countries began to cull material on Jewish Mlawa in order to 
publish a "Register of the Mlewa Community". Now, after the 
destruction of this community, continuation of this project should 
certeinly be encouraged. Therefore, 811 Mlawa survivors are 
requested to submit sny material documenting Jewish life as it 
existed in Mlawa - printed matter, photographs, etc. 

Committee of Former Residents of Mlawa 

Ze'ev Vinditzky, Ya'acov Vinditzky, Moshe Yeben, Simcha Katz,Esq., 
Yona Lipinsky, Zvi Ferla, Yitzhak Shsépira 

Address of Committee: Zvi Ferla, Tel-Aviv, Nordau Blvd. 13 

Account at AFK, Allenby Branch, Tel-Aviv 69405 / Shapira Yitzhak, 
Lipinsky Yona, Ferla 1 

 ₪ 2 a -ר- ה ה דל חד הוד יט דה דה ןח ה הק קש = = = דה = א ג דש = שח =ג לש = מ שש שש שש שנ 2 בשש = שנ ג שב מ SS כ = = - - = = — — a one> -- - == == דחה ee חל 66 ee ה = = רש שס oe = ששה יו
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 ןרוהשריה קחצל

 ץראל-ץוחב הבאלמ יאצוי םע

 הקירמא ,הפוריאב םיאבאלמ DY ויתושיגפ לע רפסמ ןרוהשריה ?pry רמ
 םישדוחב ,ץינלק תיבמ ,הינאמ ותשא םע םש ותוהש תעב תימורדהו תינופצה
 .1970 רבמצד - ילוי

 :תפרצ

 הלוח דואמ זא היה אוה .ץינלק ןמרה ןב ,ץינלק קטול דודה לצא וליב

ANNרטפנ רצק ןמז . 

 :קרוייוינ

 ,ריעה תא ונל וארה ,םויה לכ ונתא ועסנ .הביר ותשא םע שינוי םייח ואב

 ואב .דוע ראשנש ונילע וליפא וצחל .תועש המכב תאז תושעל ןתינש לככ

 .ותשא םע ןומולס םהרבא

 :וקיסקמ

 'ץיבוגפ לחר םג .יבבל דואמ סחי .ץישפיל קסינ היחא םע ה'זדול ונל וכיח

oyרטמ 3,000 תנכושה ,הפיה ריעה תא ונתא תוארל ואבו םיחרפ וחלש הלעב  

 ץישפיל ה'זדול .ונלש תורירגשב ץראה ירייצ לש הכורעת וניאר .םיה לעמ

 .אבשישפ תיבהמ ,ותשא םע סקא אנח אב .םיאבאלמל ונאוב לע העידוה

 ,ישארה ברה תא ונרכה .םיידוהי רפסייתב תוארהל ונתא עסנ לטנבל ביל לדיי

 הפי ךורע ,ידוהי ןואיזומ וניאר .םייתוברתה םייחה תא זכרמה ,לזיימ רמ תאו

 ףלא 30 - 35יכ וקיסקמב .רועישה ןמזב תותיכ המכב םג יתרקיב .דואמ םישרמו

 םירדוסמ םלוכ ללכ-ךרדב .היצנגילטניאה םג .שידיי רבדמ בורה .םידוהי

 םש םיאב .חתופמו הפי טרופס שרגמו לודג תוברת-תיב םהל שי .תילכלכ הניחבמ

 .םיריעצה םגו םירגובמה

 ןיב .תידרפסה הפשב aan“ לע רנב,, ןורטאיתב וניאר ותשאו סקא אנח םע

 ,ריעה תודסומ תא ונל תוארהל ונתא עסנ סקא אנח .םתב םג םינדקרה
 .ונלש לטנזור ר"ד תחפשממ ,לטנזור 'בג האב .'דכו הטיסרבינוא ,ןורטאית

 .דואמ הלוח התיה זא רבכ איה ,ותשא םע ,עודי רוביצ שיא ,לטנבל ביל לדיי

 םיאבאלמ םע םינפיתלבק ונל ורדיס .םידכנה תוברל ,שידיי םירבדמ םהלש תיבב

 םוקמב המ ןמז וניליב .םיבר דועו 'ץיבודרומ קשצ לש ומא תוחא תא םש ונשגפ

 אוה .רבעשל ידימלת ,(גרבזדילמ) רעיירפ ונילא אב .אקאבאנרוק - עודי שפונ

 תא ורמגש רחא .חלמ תורכמ םעפ ויה םש .המדא ינפל תחתמ תורעמל ונתא עסנ

 לש תועודיה תודימריפה םג וניאר .םיקיר םייקנע םיחטש וראשנ ,חלמה תיירכ

 .םימישרמ םירבד םה הלא לכ .הנש םיפלא ינפלמ המר תוברת ,הקיתעה וקיסקמ
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 םיאבאלמה .רז םדא תוזיגרמש תויעב ויה ,תוזיוה ללגב םיישק ונל ויה

 .הזמ תאצל ונל ורזע

 ;לאוגורוא-ואדיביטנומ

 סונאובב םירגה ,רתלא ןימינב ינב ,רתלא םיחאל ונאוב לע עדונ הרקמב

 שופיח ירחא ,ותא דחיו ,ןיזגרבל ,ואדיביטנומל דחוימב אב רתלא השמ .סרייא

 רושק הזה םוקמה ,בגא .וטסאילדיאטנופ אפרמ םוקמב ונתוא ואצמ זרוזמ

 היה הז .הלודג תינמרג המחלמ תינוא ועיבטה םש .הנושארה םלוע תמחלמל

 .הלמטאוגמ יקזדורבי'זוק הינאמ םע רשקב ונייה .וניבורק לש שפונ םוקמ

 ןיזגרב םע .חור רצוקב ונל התכחש ,התוא oa רקבל ונלוכי אל הלחמ ללגב

 ,'ץיבקאלופ תחפשמ תא ונרכה םש .ואדיבטנומ הפיה ריעה תא ריכהל ונעסנ

 .ןיזגרב םע רשקמה ,יבורק דידי ,אוהו םייניש אפור אוה .'ץיבולגס ברה יבורק

 .סרייא סונאובב ונישנאל ונאוב לע עידוה ודיצמ ןיזגרב

 :סרייא-סונאוב

 ,םיאבאלמה תא קיעזה אוה .ותשא םע ןביא קחצי ונילא אב תרחמל ףכית

 דחוימב ןיינעתמ TX תיתמ - םיחאהמ דחא .ןמזה לכ םתא רשקב ונייה הככו

 הניינע םהלש הקיטמלבורפה יכ ,ודוהל םעפ עסנ ןביא םהרבא .היפוסוליפב

 ריעה תא ונל וארה םה .ץראב זא וליב ןביא קחצי לש םידליה .דחוימב ותוא

 םוקמב רג ,ןביא ,חא דוע .דואמ דע יבבל היה ונילא םסחי ,ללכבו ,הירברפו

 .ונתא התיה ןיטשרוב הרש םתוחא םג .הטלפילדרראמ - הניטנגראב עודי שפונ

 259 ויה .ןביא תחפשמ לש םתיבב םיאבאלמה לש תיללכ הפיסא ורדיס

 .ןועמש לטנבלו יקסרבזדיל לביל ,ןביא ףסוי ולהנ ברעה תא .םיאבאלמ

 הרש ,ישילשה חאה - רתלא ,רבעשל תינזיטרפ ,ותשא םע 'ץיבקבמוד םג ויה

 .תומשה לכ תא רוכזל רשפא יא .ןותיעהמ ונאוב לע עדונ הל .תיבהמ אקנילרב

 ,םינביאה לכ ואב .הדירפה ןמזב ונשגרתה .עונלוקב ,ןורטאיתב ונתא ויה

 ולבאפ-לבייפ לש ותשא ,בגא .םיאבאלמ דועו םהיתוחפשמ םע םירתלא המכ

 .ןמלרפ - שידייב ןורטאיתה ןקחשל הבורק רתלא

 קרוי-וינ
 .דמחנה םתיבב םלצא וניליב .הביר םע שינוי םייח בוש

 זלראפ

 תורואה ריעב םילויט .ותשא םע יקסיבטס קמומ .ותשא םע וקזל'ז םהרבא

 תועשה דע הלקת .הפועתה הדשל ונתא ועסנ .אתווצב תוחורא .זיראפ -

 .ונתוא בזע אל יקסיותס קמומ .תורחואמה
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 ביבא-לת ,םיהטרו לוטאנא-ןמחנ ד''וע

 הדנאקב רוקיב

 וטנורוטב יתרקיב הנושארה םעפב .וטנורוטב רקבמ ינא היינשה םעפה וז

 תחלשמ רבחו ןילופמ םיידוהיה םימחולהו םינזיטראפה גיצנכ 1946 תנשב

 ,ל'ז ןייטשרמוז ר''ד לש ותושארב ,ןילופ תודהי

 לכב .הדנאקבו תירבה:תוצראב םיידוהי םיבושי הברהב IX הרקיב ונתחלשמ

 האושה ידירש אלה .ץקזןיא דע תונשגרבו תומימחב ונלבקתנ הלאה םיבושייה

 תירבה-תוצרא תודהיל הרמה הרושבה םע ןברוחה ירחא הנושארה םעפה וז ואב

 .הדנאקו

 םע תורחא םירעב ונל וכרעש םינפה-תלבק תא תוושהל px ,םלוא

 .וטנורוט תודהי לש חותפה בלהו תומימחה

 וטנורוט ידוהי בור .תאזה האלפנה ריעב ידוהיה בושייה אוה ונימב דיחי

 לש תורדהנה תונוכתה לכ תא םתא םאיבהב היתורייעו ןילופ ירעמ םשל ועיגה

 ,התורפס - תודהיה יכרעל הביחו הקומע תויממע ,תוניגה ,תומימח :ןילופ תודהי
 .היגהנמו הנושל

 לש הרומש וטנורוטב ידוהיה בושייה יניעב הארנ ןילופ תודהי ןברוח רחאל

 .וז תודהיל היח דיו הברחנש ןילופ תודהי

 החתפתה ריעה .וטנורוטב 1946 תנשב ןושארה ירוקיב זאמ הנתשנ הברה

 הברהב םג הנתשה .םימישרמ םיינוריע םישיבכו תובוחר םע לודג ךרכ התשענו

 ,ושלחנ 1946 תנשמ םיססותה םייתגלפמה םייחה .ידוהיה בושיה לש ויפוא

 .סיסב אלל םילעופ תידוהיה היסולכואב םינונגנמה

 תא השטשיט לארשי תנידמ לש המולשל הגאדהו תלבגומייתלבה הביחה

 םינויציאלל םינויצ PA דירפמהיוקה .תונוש תוגלפמ ןיב ודירפהש םיווקה

 דחואמ ,רנליו לש ורצחמ םיידוהי םיטסינומוק לש הנטק הצובקמ ץוחו ,שטשוט

 .לארשי תנידמל ותבהאב בושיה לכ

 תוברת ,תידוהיה תוברתהמ קחרתהש ,ריעצה רודה הז הבואכה היעבה

 רמול רשפא יא ,םלוא .תילגנאה איה הדיחיה ותפשו ,תירבע תוברתו שידיי

 תררושה תוימשיטנאה ךכל תעייסמ ילוא .ומע םע וירשק תא קתינ הז רעונש

 .הדנאקב
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 תוינייפוא ןניא תויפוריא:חרזמ תונוכתו תימשר וז תוימשיטנא PX םנמא

 לבקתהל ידוהיה ריעצל תויעב שי :תיתרבח תוימשיטנא ןאכ תמייק לבא ,הל

 תוימשיטנאה .ןידייכרוע ידרשמ לש תולודג תורבחל ,תויתלשממ תורשמל

 תודוגא ,םייתרבח םינודעומל םידוהי תלבק"יאב םג תאטבתמ תיתרבחה

 םינודעומ ,טרופס ינודעומ ןוגריא ידוהיה רעונה ךכמ האצותכ .'וכו תויביטרפס

 .ולשמ 'וכו םייתרבח

 םיימרופר תסנכה:יתב לש הלודגה העפשהה איה יתיאר התוא השדח העפות

 ירגוב םתיברמש ,םהלש "םיאבר,,ה םע םייסכודוטרואו ,םייביטברסנוק

 םייתרבח םיזכרמל דבלב הליפת םוקממ וכפהנ הלא תסנכייתב .תואטיסרבינוא

 .רתויב הלודג איה "םיאברה,, לש העפשההו ,םיינחורו

 ידוהיה בושייה לש שיגרהו םחה בלב שוחל היה רשפא ןכנימ ןוסא רחאל

 תא תשגרה ,וטנורוט ידוהימ תובבר ופתתשה הב ,תינומה הפיסאב .וטנורוטב

 אוה וז הפיסאב ינייפוא היהש המ לבא ,לארשי תנידמ לרוגל הגאדב םעופה בלה

 וכפהנש ,''םיאבר,, OMX אלא ,תוגלפמ יגיהנמ אל ויה םיישארה םימאונהש

 .םיגיהנמל

 יתלב הייווח .וטנורוט לש תיאבאלמה החפשמה היח הז אלפנ בושייב

 סירה ירמ לש םתיבב .וטנורוטב תיאבאלמה ונתחפשמ םע השיגפה איה תחכשנ

 האלמ ,המח השיגפל הבאלמ יאצוימ שיא םישולשב ונשגפנ (ינולסינ הינמ)

 תובר המרת תרדהנה הריוואלש ,קפס-ןיא .קתוניייתלב ישפנ רשקו תידדה הבהא

 אב השיגפל .וטנורוטב ונלש םיאלפנה םישנאה ,םס הלעבו הינמ תיבה:תלעב

 גרבנזור ה'ציא להינ השיגפה תא .ותשא DY ןיקצינ ןומיס קרוירינמ דחוימב

 -רעטעבראה" להנמ לש דיקפתב ןהכמה ,ינולסינ םוחנ םאנ ןוגריאה יניינע לעו

 יקמעב הבאלמ העובט םויה דע (הלופ) לואפ ויחא םע םוחנ .וטנורוטב "גניר

 -תיב תלהקמב םיררושמהמ היה הלופ אלה .ידוהיה ןוגינה יבבוח םה .םשפנ

 .יקסנאיולז לקייח ןזחה לש וחוצינב תסנכה

 ,םסו הינמ ידיילע םירזענ םהשכ ,ינולסינ םיחאה ינש תא עומשל גונעת

 .לקייח ןזחה ןיחלהש ,ללה יקרפו םהה םימיהמ םירישה תא םירש

 אל לואש .יתרוסמ ידוהי תיב ,יקסניבדולפ לואש לש ותיבב השיגפ הנהו

 ךוניחו םייתרוסמ םיידוהי םיכרע םע תיב אוה ותיבו ,ויבא תיבמ ומצע קתינ

 .בוט ידוהי תיב .םידליל םיאתמ

 ןבומכ .םהה םימיהמ םיריש ,םיאבאלמ הברה .ריירפ לש ותיבב השיגפ הנהו

 .טרגרמ ותשאו ,םס וסיג םע הלופ ישארה ררושמה

 תיבמ הטרב oy ןתחתהש ,ינולסינ םוחנ לש ותיבב השיגפ הנהו

 איהו ,ןגהנפוקל הרגיהש ,תיאבאלמה יקסבודלא'זד תחפשממ ףנע ,יקסבודלא'זד

 .ןגהנפוק תדילי רבכ

 ,םיקסבודולא'זדה לכו םינולסינה לכ ,הנשהישאר םויב תיגיגח החורא

 םיאלפנ םיריש ,םירש .הבאלמב תיבב הבשי וליאכ המימח תיגיגח הריווא

 .םהה םימיהמ
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 .תאזה השיגפהמ הטלקהה הנהו

 -ןבל ונתדהא ATA םיעיבמ ,הביבסהו הבאלמ יאצוימ ,הטמ םימותחה ,ונא

 .סירה םסו ירמ תיבב תדחוימ השיגפב ותייערו םיהטרו לוטאנא ונריע

 .1972 טסוגוא 16 ,וטנורוט

 :ומת חח

 ןיקצינ .מ ןועמש ;יקסניבדולפ המלש ;יקסניבדולפ לואש ;ןלסנ םוחנ

 ;('ץיבוכורוב ה'צמירפ :תיבהמ) גרברבליס ססימו רמ ;(קרוירינמ דחוימב אב)

 ;ןמסורג .א ;ןיקצינ הרוד ;סאליב .ס ססימו רמ ;טנרג לדנמ ;'ץיבוכורוב הקרוד

 ירמו ו'ג ;יקסבונזדרג .ס ;גרבנזור רמ ;טנארג הנאו ק'ג ;ץיבורוה .א ;דלוג .ס

 .ץיברוה ק'ג ;טנארג .י ;רלצוב ריאמ ;םיהטרו .א ;קול

 הדלונ ;ןלסנייקסבודלא'זד הטרב :תאמ הבאלמ יאצוי לכל םולש תשירד

 .הבאלממ םירוה תב ,ןגהנפוקב

 .ךריב זורזרעיירפ הק'זורמ הבאלממ ידידי לכל תויבבל תוכרב

 1972 רבמטפס ,ג'לשת הנשהישארד 'א ,הדנק ,וטנורוט

 רוקיב ירחא הינאה ותשא םע םיהטרו ןמחנ לוטנא ד"ועל הדירפ ברע
 .םנב תשא לש הירוה ,םינתוחמה םע דחיב ,וז ריעב םידמולה םהידלי לצא

 .ינלסיניןלסנ תיבב הביסמה

 .לוקיםשרב הטלקה

 :ןלסנ םוחנ

 .(םינתוחמה) ףלקב ססימו רטסימ ,לוטנא דבכנ חרוא ,הדבכנ החפשמ

 ללכ-ךרדב .תידוהיה הריפסה יפל הנשה תלחתה ,הנשהישארד 'א םויה

 הנשה תארקל בוט לכב ינשה תא דחא םיכרבמו םידוהי טרפב ,םישנא םיפסאתמ

 תרחא הכרב ונל ןיא ,םימי המב ינפל הרקש המו תעכ בצמה חכונ ,םויה .השדחה

 םולש תנש היהת ,ג"לשת'ה הבוטל ונילע האבה הנשה ,ונמצע תא ךרבל אלא
 .םידוהיה ונל טרפבו ולוכ םלועל

 המ ,ונל עודי רתוי דועו ,הפלחש הנשה ונל האיבה המ בטיה םיעדוי ונא

 םיכבמ תובאו תוהמא המכ ונחנא םיעדוי .לארשי:תנידמב םידוהיה ,ונל עראש

 וביגה ךיא ,וידרב הז לע ונעמש ,תונותעהמ הז לע םיעדוי ונא .םהידלי תומ תא

 .םינורחאה םימיב הרקש ,ללמואה הרקמה לע םלועה לכבו לארשיב םידוהיה

 ןוסא הזיא ,חכווי ,ישפוחה םלועה :שיגדמ ינא ,ישפוחה םלועהש ,הווקת ונא

 .(ןכנימב םיאטרופסה חבטל הנווכה) .ונתאמ תרחא םיבשוחה ,הלא ונל ומרג

 תנש ,תודידיו הווחא תנש ,םולש תנש היהת השדחה הנשהש ,הווקת ונא

 .םדאל םדא ןיב ,ןכש ןכש ןיב םיבוט םיסחי

 םיהטרו לוטנא - הבאלממ ונריע ןב םע דחי תויהל םויה גונעתה ונל שי
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 יל ושרת ,ףלקב ססימו רטסימ ,םתא םהלש םינתוחמה םג ,הדמחנה ותשאו

 .וטנורוט ריעב םויכ דחי ונתא םיאצמנה ,םידידי ,תורבחו םירבח - טושפ דיגהל

 תארקל הביסמה ללגב קר אל גונעתהו דובכה ונל - הטרב יתשאו ינא

 םידרפנ ונא ברעהש ללגב אקווד אלא ,הבוטל ונילע האבה ,השדחה הנשה

 .םימי שדוחל לעמ ונתא םתויה תורמל םתעיסנ ינפל םכמ

 .םולשל םכתאצ : ונדצמ הכרבהו הדירפה - הביסמה :רמאיי ךכ םא

 העבש םהילע ורבעו ow ודלונש םישנא DY שגפנ ינאשכ ,הבאלמ דילי ,ינא

 ,ישפוח םדא ייח םש תויחל לארשי תולובגל עיגהל וחילצהש דע ,םונהיג ירודמ

 יח ינאו ,ולאה תורצה לכ יב ועגפ אלש ,ינא לזמ-רב המכ דע ,םעפ אל ,ינא בשוח

 .הנכס לכמ קוחר תישפוח ץראב

 תורודמ העבש לכ וילע ורבע ןכש ,םייטהרו לוטנאל םינווכמ הלא ירבד

 ןוילימ 5 ראש ומכ ,שפוח ייחל לארשיל עיגהו הילכמ לצינ סנ יפ לעו םונהיג
 .וז ץראב םידוהיה

 ,םידחוימה תוגונעתה דחא ,יתשא לשו ילש ,ונלש לודגה גונעתה הז ,ןכל

 םתוא ךרבלו אתווצב תולבל ,השדחה הנשה סורפב ונתיבב םתוא חראל וניכזש

 הנידמל ,םכלש ץראל םירזוח םתא :ףיסוהל םג אלא ,"םולשל םכתאצ,,ב קר אל

 לע הצור ינא ןכל ,ונריע-יאצוימ םישנא TY םע ושגפת ow ,לארשיל- םכלש

 .תומח םולשיתושירדו רתויב םיבוטה ונילוחיא תא םהל רוסמל םכדי

 יד אוה קחרמה .ונתאמ ןילימ םיפלא תעבשכ םיקוחר וישכע םתא ,ןוכנ

 המ .םכתא םימשונ ,םכתא ונא .ונתאמ םיקוחר אל ללכ םתא - חורב לבא .לודג

 הרוק םאו ,ונגשיה םג והז - םיגישמ םתאש המ .ונילע םג רבוע - םכילע רבועש

 .וננוסא םג והז - ןוסא םכלצא הלילח

 רוסמתו םיאבאלמה רובעו ךרובע וניתוכרב תא ונתאמ אנילבקת ,לוטנא

 .בוט לכ :ונמשב הל

 :לנולסינ הינאמ-סירה ירמ

 ויתוכרבל םיפרטצמ החפשמה לכו ילעב םע ,תיבהמ ינולסינ הינאמ ,ינא

 .יחא לש

 .(תשגרתמ) . . .ונל םירקיה ,םתחפשמ"ינב לכו ונריעדנב

 :סירה םס

 ןטבה .חותינ ירחא ינא .םישדוח המכ ינפל ילע רבעש המ רפסל ינא הצור

 יתוא לאש אוה .אפורל ןבומכ ,יתכלה .םינורחאה םימיב לודגל הליחתה ילש

 לכ ונאו לארשימ םיחרוא ונילא ואב ,ןכ :יתינע לוהשמ הרק ,םיימוימ םוי המ

 - ידיחיה ןורתפה ?ילא תאב המל ,הככ םא :אפורה יל רמוא .םיללוז קר ןמזה

 :םיאבאלמהו םינמורה ,םירקיה וניחרוא תא לומתא יתלאש ןכל .לולזל קיספת

 אצויה .בורקב :ונל ונע םה .(םיפסאנה ןיב קוחצ) ?התיבה םירזוח םתא יתמ

 .(םיפסאנה ןיב קוחצ) ונתוא בוזעל םיננוכתמ םהש םיצורמ ונאש ,הזמ
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 לוכי ינאש ,בשוח ינא .םהלש םידליה :ונל םיריאשמ םהש ,והשמ שי ,לבא

 תינוכמה תא וליעפת - םכידלי תא תוארל וקקותשתש הדימב :םלוכ םשב דיגהל

 ,םיצורמ ויהי םכידליש לכה השענ ונאש ,םיחוטב ויה .םכתושרל םתדמעהש

 .רשואו תחנב ,וצריש המכ לכ ,הדנקב תוהשל ולכויו

 רשפאה לככ רהמ ןאכמ ועסתש ,טלחהב ימשר הז ,םכתא ךרבל הצור ינא

 .(רדחב קוחצ)

 :סירה ירמ

 דע יתוא איבמ דימת ילעב .ירבד תא קיספהל יתייה החרכומש ,יל םיענ אל

 .יכב םג ירה ,םידוהיל החמש םא ,ןה .יכב ידכ

 תנש םכל תלחאמ ינא .וניחרוא םע םירשואמ ונאש ,שיגדהל הצור ינא בוש

 | .םכלצא האבה הנשבו ,םולש

 :ןלסנ הטרב
 .הבאלממ ונריע-ינב ,וניחרואל רשקב םירבד המכ רמול ינא הצור

 .יקסבודלא'זד תיבהמ ינא .ינולסינ םוחנ לש ותשא ינא .תיבה תלעב הפ ינא

 ,יקסבודל'זד רתסאו ה'ציא .יקסבודל'זד OWA תא םירכוז יאדו הבאלמ ישנא

 תא ובזע 1909 תנשב ,'ץיבוקשומ ,ידיסח תיבמ ויה ימא ירוה .'ץיבוקשומ תיבמ

 ואב הינשה םלועה תמחלמ ירחא .הנש 50 ,הינד - ןגהנפוקב ורגו הבאלמ

 הראשנ .1962 תנשב ונבזע הינד תא .1964 תנשמ הפ ונא .הדנקבש וטנורוטל

 תחא החפשמ .וטנורוטב םה םויכ .דחא ןבו תונב 5 ,םידלי 4 לש החפשמ םש

 םהל שי םידכנ םג .פרק תחפשמ דועו יקסבודל'זד - הינשה החפשמה ,ןליו םשב

 יל השק .וטנורוטב לכה .םינינ 2 דועו םידכנ 6 לכה-ךסב .וטנורוטב םה םג ,רבכ

 ,יבא לע רתוי תעדל ןיינועמש ימל .לארשיב אצמנ החפשמהמ םויכ ימ ,תעדל

 ,יקסבודל'זד ה'ציא םשב לקתיי יאדו םש ,''סקנפ רעוואלמ,,ב אורקל תצעיימ ינא

 הגלפמה ןעמל הברה ונמזמ שידקהו "'ןויצ-ילעופ,, תעונתב רבח היה אוה יכ

 -תיבב תויטילופה ויתולועפ ללגב יבא בשי ,ונילא ועיגהש תועידיה יפל .ולש

 | .השראוב רשא הלדטיצב רהוסה

 םתא יתחחוש ישיא ןפואב ינאש ,ןודנולבו וקיסקמב םישנא ןיידע םיאצמנ

 .ריעב םיליעפה דחאכ יבא תא בטיה םירכוז םהו ,יבא לע

 רקבל תונמדזהה דוע ונל היהתש ,ימצעל לחאל ינוצרב וז תונמדזהב

 םיריכמה ,הלא לכל םולש-תשירד .הבאלמ ,ונריע ישנא לכ םע שגפיהלו םכלצא

 םרט ינאש ,יקסבודל'זדו 'ץיבולייב :םהו ,ץראב ונלש תוחפשמל טרפבו ונתוא

 .םריכהל יתקפסה

 םתא דחי יוליבהש ,ונלש םירקיה םיחרואה תא ךרבל קר וישכע יל ראשנ
 .הרהמב לארשי לכ לע אובי םולשהש הווקנ .בר גונעת ונל םרג

 .הבר הדות
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 ;לקסבודל'זד - ןלסנ הטרב לש היחא
 .'ץיבוקשומ man רתסא ילש אמא ow .יקסבודל'זד רטסימ לש ונב ,ינא

 .הזכ םש םירכוז םתאש בשוח ינא

 ונב תמאב ינאש יל םינימאמ אל םתא OX :הככ םכל רמול ינא הצור ,תעכ

 יתויהב יל תרמזמ התיה ילש אמאש ,ריש םכל רישא - יקסבודל'זד ה'ציא לש

 .םדריהל יתלוכי אלשב ,דלי

 ."'ןעלדנאמ טימ סעקנישזאר ,, עודיה רישה תא רש אוה

 ליל םינמאמ רבכ םתא ONT - וישכעו

 :ןלסנ הלופ-לואפ
 | !קזח

 ''יקענישזומ,, יל םיארוק םגו .ןלסנ לואפ יל םיארוק ןאכ .ינולסינ עלופ ימש

 .ןורחאה הבאלמ תא יתאצי ינאש ללגב הז

 לקייח .''ריעצה רמושה,,ב יתייה רענ רותב .םירבד המכ ןאכ ריכזהל ינוצרב

 תעכ םיאצמנה ,םיאבאלמה .ילש הצובקה שאר היה ביבאילתמ יקסנישיו

 .ינולסינ הלופ תא םירכוז יאדו לארשיב

 תא יתשגפ .םלוכ תא יתיאר אל ןמז רסוחמ אלא ,לארשיב םעפ רבכ יתייה

NTAהצרא אובא .זיש רבמצד שדוחב .יתיאר רטכיל תא ,'ץיבודרומ קשצ  

 .םיאבאלמ רתויש המ תוארל לדתשאו

 .הפי םתא םילבמ .םיבר םיאבאלמ םירכוז ותואש ,םיהטרו םע הפ ונא

 .רפס-תיב ותואב ונדמל ונחנא

 הפ ריכזמ ינא .םולש תשירד ריבעהל ינוצרב ,ץראב רקבל אובנ ונחנאש דע

 .הבאלממ םידידיה לכו ,'ץיבודרומ קשצ תא ,סילימ םויכ ,גרבנדירפ השאמ תא

 רמשמ לע ודמעי םה .תפדויב םירג םה .הלעב םע ונתב תא ץראב ונראשה

 .םהירחא אובנ ונחנא םגש דע ,ונלש תודמעה

 םינתוחמהו םיהטרו תחפשמ םע םימיענב וניליבש ,שיגדהל דוע ינוצרב

 .םהלש

 .םלוכ םע הארתנ הב ,לארשיל ונאוב םויל הכחמ ינא חוררצוקב

 קרולי-וינב תושיגפ

 ,ןיקצינ ןומיס ןבומכ ?הז ךרכב רקבל Kaw ,יאבאלמ ליבשב pry ws הז המ

 .יקסניבדולפ בקעי אל םא ימו שינוי םייח אל םא ימו ןומולס םהרבא ןבומכ

 יתשגפנ הזה םחה תיבב .תשגרנ השיגפ הדמחנה ותשאו ןומיס לש ותיבב

 םירופיס .ותשאו יקסניבדולפ בקעי ,יקסנוזיב שורא םע ,ןומולס םהרבא םע

 | .תונורכז ,תונורכז ,ףוס ןיאל
 םינשהמ .םהה םימיה לש תויווחב רכזנ התא בוש .ונלש ריעב התא בוש

 | .דרפיהל השק ,טושפ ,ןהה

 ,תעדל יתחכונ ow .תמייקה"ןרקב ןומולס םהרבא לש ודרשמב השיגפ

 -וינב בשוי םש אלה .םידבוע ללכבש הלודג תועט םישוע לארשיב ונחנא יכ
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 | .ונתסנרפל גאודה ,ןומולס םהרבא לארשיל תמייקה ןרקה תיבב קרוי

 תורופס תועש קר ינאש ,ול יתרמאשכ .שינוי DMN DY תשגרנ השיגפ

 לע ףוס ילב תולאש תולאש .ילש ןולמה-תיבל דימ אב ,קרוירינב TY ראשנ

 .הדמחנ השיגפ .הבאלמ ולוכ אוה םייח .תונורכז בושו ,לארשיב םיאבאלמה

apy?ל''ז קחצי ולש אבא לש תיעוצקמה תרוסמב ךישממה יקסניבדולפ , 

 ,יאבאלמ ,לארשימ mx אבשכ לבא .םיקתממל רדהנ תשורח:תיב דסיי

 ,הניפסב לחנה לע לייטמ םוי יצחו תופוכתה תודובעה לכ תא ,ןבומכ ,אוה בזוע

 .חחושל המ לעו רבדל המ לע שיו

 .דואמ הפי יאבאלמ בוש שי עורפה ,הנושמה הזה לודגה ךרכב

 זיראפ

 ,ותחפשמו יקסיבטס קמומ ,ותשאו וקסל'ז םהרבא ר"ד ןבומכ זיראפב

 .(ןרוקרקוצ) הלעבו ןירג הי'זדא

 .תחכשנ-יתלב היווח ,ףוס ןיא דע תוחיש ןתוא ,המח הריווא התוא בושו

 תיתיב הריוואב םימי רפסמ תויחל תאב ,התיבה אלא ,תאב זיראפל אל ןכא

 .תיאבאלמ
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 ר"הנשמ ןהכ בד

IN? 5יטייסַאס רעוואלמ  PNקראי-וינ  

 ַא ןייז טיילסדנאל רעוואלמ יד ייב טעוו ,1967 רעבמעוואנ ןט5 םעד

 זופ רעטנעס-לארשי-ינב ןלופטכארפ םעד PK :בוטיםוי רעסיורג א

 רעקידבוטמוי רעטנַאזָאּפמיא IX ןעמוקרָאפ טעוו ,ןילקורב ןיא דגוודימ
 יטייסָאס רעוואלמ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאי=65 רעד דובכל טעקנַאב

PXקרָאי-וינ , ONןוא רעדילגטימ יד רַאפ בוט-םוי א רָאנ טשינ זיא  

 ,טפַאשנַאמסדנַאל א ןופ בוט-םוי א ךיוא זיא'ס רָאנ ,תוחפשמ ערעייז

 א ןגָארטעגוצ ץנעטסיזקע רעקירַאי-65 ריא PD ךשמ ןיא טָאה עכלעוו

 םעד ףיוא ןבעל-סקלַאפ ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ow קלח ןקיגָאװ

 .ןדָאב רענַאקירעמַא

 יד PR עקירעמַא ןייק ןרירגימע ןביוהעגנַא ןבָאה pm רעווַאלמ
 -נַארגימיא רעוואלמ עטשרע יד וצ .טרעדנוהרַאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצכעז

 רפס ןופ רבחמ רעד ,גרעבנירג לכימ םייח 'ר טרעהעג ,קרָאי-וינ PX ןט

 1917 ראי ןיא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד ,"ס"חר יטוקל oy םייחה רוא,
 זדיי רעווַאלמ ערעדנַא .1872 רָאי ןיא רע זיא קראי-וינ MD ןעמוקעג

 .1842 רָאי ןיא יוו ,רעירפ לסיב ַא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ןענעז

 -סיזקע רָאי 65 ןיוש טרעייפ יז םגה ,יטייסאס רעווַאלמ עקיטציא יד

 רעד ףיוא יטײסָאס רעווַאלמ עטשרע עמאס יד טשינ רעבַא זיא ,ץנעט

 -וינ ןיא ןרָאװעג טרילבַאטע זיא ,1902 רָאי ןראפ ךָאנ .סַאג רעשידיי

 -וואלדַאל 73 ףיוא ןענופעג PT טָאה עכלעוו ,יטייסַאס רעוואלמ א קרָאי

 ןעמונעגפיוא זיא רעלטסניק Wn ןזח-טַאטש רעוואלמ רעד ּוװ ,טירטס

 .רוביצ-חילש א יװ ןרָאװעג

 זיא ,יטייסָאס רעכעלמיטסקלָאּפ רעוואלמ רעד ND םוקפיוא ןטימ

 DY NX ןפמורשעגנייא ןרָאװעג ,תוביס Jo x Wow ,יטייסָאס עטלַא יד
pr moסרעריפנַא-יטיײסָאס יד ןופ בור'ס ןענעז ,לשמל ,ױזַא .ןלַאפעצ  

 ,"סרעמייטדלַא , ,ןשטנעמ עוויטאוורעסנַאק ND ןענַאטשַאב סרעוט ןוא
 טשינ ללכב זיא'ס ןעמעוו ,סעקינטיירלַא ,טייל-טפעשעג עטעבראעגפיורַא

 -רעביא ,ענעמוקעג טשרע ,"ענירג , VIN IND I ןבָאה וצ ןענַאטשעגנָא

 רעד בילוצ IX ,ךיז טייטשרַאפ .טנעמעלע "ןזייא-ןוא-רעש , א טימ טפיוה

 וצ טרילעּפַא טשינ סרעריפנָא-יטײסַאס יד ןבָאה ,יירעטלַאהסיורג רעקיזאד

 ןוא םעד תמחמ ןבָאה ,רעדיוו ענעמוקעג-יינ יד ןוא .ענעמוקעג-יינ יד

 ןעמאר יד PR ןרעגריבנייא ךיז טנעקעג טשינ ,תוביס ערעדנַא בילוצ
 זופ לאפרעדנַאנופ DW טריפעג טָאה עקאט ONT .עיצַאזינַאגרָא רעייז ןופ

 -ַאלמ רעיינ ַא ND גנודנירג יד טרעלענשרַאפ ןוא יטיײסָאס רעטלַא רעד

 ןסילשנָא טזומעג PT ןבָאה ענעמוקעג-יינ יד ןוא יטײסָאס-סקלָאפ רעוו
 .טפַאשנַאמסדנַאל רעיינ רעד ןיא
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 רעקרָאי-וװינ רעד ייז טָאה ,ענעריולרַאפ לָאמטּפָא ,עטנלע ,עמערַא

 עטנַאקַאבמוא ןשיווצ ,טָאטש רעדמערפ-דליוו ַא PX ןפרָאװעגנײרַא ןפַאה
 םיבורק I ,םיגהנימ עטנַאקַאב טשינ ,ךַארּפש רעיינ K טימ ,ןשטנעמ

 טנַארגימיא רעד .ץרַאה PD ןדערוצּפָארַא ךיז ןעמעוו רַאפ ,דניירפ רעדָא
 טמַאזנייארַאפ טליפרעד Pr טָאה ,טעטש ערעדנַא ןופ mM ,עוואלמ ןופ
 א ךָאנ טפַאשקנעב א ןעוועג זיא ןצראה PX PR WD ןסיורג םעד זיא

 DK יירפ רָאנ טשינ ןעניפעג ךיז לָאז'מ ּווו ,הביבס עשימייה ,עמערַאוו

 יד ןרעוו טקידירפַאב ךיוא OND רעסיוועג א PR PRT סע רָאנ ,שימייה
 טָאה דנַאל עיינ סאד עכלעוו ,ןעמעלבַארפ ןוא wn עכעלגעט זגַאט

 .טלעטשעגקעווַא VT רַאפ
ONTעעדיא יד ןכלעוו ףיוא ,דוסי רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא  

 סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ ערעדנַא TX סיטײסָאס ,ןטפַאשנַאמסדנַאל ןופ

 TANT ,טָאטש ןייא ND ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןשטנעמ .סױרַא ןסקַאוו

 ךיז ןוא טרעטנענרעד ךיז ,ָאד שינעגעגַאב רעטשרע רעד ןופ דלַאב

 יד רעגנירג קידנכאמ NX ןטייוצ םעד רענייא קידנפלעה ,טריזינַאגרָא
 .דנַאל םעיינ םעד PR ךיז ןריזיטַאמילקַא וצ רעלענש סָאװ זווגרפ

 עפורג ַא ,טײלסדנַאל רעוואלמ ענעמוקעגרעבירא ערעזדנוא ןענעז

 ןענעז ייז .יטײסָאס יד טעדנירגעג ןבָאה PX ןעמוקעגפיונוצ ,ןַאמ 17 ןופ

 זיא זיוה PK OX ייב PX ,סעלג בָאקיישזד ר"ד ייב ןעמוקעגפיונוצ ךיז

 .טפַאשנַאמסדנַאל רעקיטנייה רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג

 -רעבירַא-יינ יד .ערעווש א ןעוועג זיא MOND רעד TD טעברַא יד
 זיא ךיז ןריזינַאגרָא ןופ לָאר יד ןייטשרַאפ טפרַאדעג ןבָאה ענעמוקעג

 זיב ןטלַאהעגנָא טָאה עינַאּפמַאק-טּפַאשדילגטימ יד .טפַאשנַאמסדנַאל א

 יד .1914 ילוי עדנע ,המחלמ-טלעוו רטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ

 טימ טריפעגנָא ץנעטסיזקע TX ND ףיולרַאפ PR טָאה עיצַאזינַאגרָא
 -ורב עקיזָאד יד .רעדילגטימ:-יטײסָאס יד תבוטל טעברַא-ספליה רעכעלצונ

 םוצ זיב ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד טניז ןופ טעברא-ףליה עכעלעד
 טָאה ,1939 ןיא המחלמ-טלעוו רעקיטולב רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 עקידנדַײל יד תבוטל ןטייקיטעט ןעמונעגמורַא ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז
 טנָאמרעד ךיוא ףרַאד ףוס םוצ .אפוג עוואלמ PX רעטסעווש PK רעדירב

 םעד רַאפ המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד [WN סעיצקַא-ףליה יד ןרעוו
 ןדיי רעװַאלמ עטלגַאוורַאפ PR ענעפרָאװעצ ,ענעבילבעג-ןבעל לטשער

 .טלעוו רערָאג רעד רעביא

 טמוק ,ןרָאי עקידרעטעּפש לסיב ַא יד ןיא ןיירא ךיז ןעמ טכַארט

 קלָאפרָאנ 80 ,סנייטשצלאז סקעמ ND קָאטש רעטייווצ רעד קנַאדעג ןפיוא

 טסיא רעד ףיוא טײלסדנַאל רעװַאלמ יד ןופ ליש עקיטלַאמעד יד ,טירטס

 זיא ה"ע רעטסַאלפ שיבייל 'ר : טיילסדנאל רעוואלמ עבושח יד וו ,דַײס

 לרעב) ה"ע ןהכ חנ םהרבא 'ר ןוא ,לוש ןיא יאבג ןעוועג ןרָאי עגנַאל
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 יוזא .טרָאד ארוק לעב רעקידנעטש רעד ןעוועג זיא (רעטַאפ סרענשימ
 ןוא רעטנעצ רעד ןעוועג טירטס קלָאפרָאנ 80 ףױא ליש יד זיא םורַא

 -ערגַאב טשינ ךיז טָאה OST ,יטייסאס רעוואלמ רעד ןופ טקנופלמַאז-טפיוה
 ךיוא סָאמ רעסיורג ַא זיא רָאנ ,ןענעוואד ow ליש א וצ mba טצענ

 -עגַאב ,עוואלמ PD סעיינ PT ןסיוורעד וצ ָארויב-רימרָאפניא זא ןעוועג

 לדסח-תלימג ַא TBXD ,ןצראה ןופ ךיז ןדערּפָארַא ,רעמינפ עַײנ ןענעג

 םעד ןעמוקַאב לָאמטּפָא ןעמ טָאה ,ליש PR קידנעמוקניירַא .המודכו

 syn .עוואלמ ןיא שרדמה ma ןטלַא PX ןעמוקעג טלַאוו'מ יוו ,קורדנייא

 עקידלּפַאצ ךיז ןסיוורעד וצ ןעוועג קירעגַײנ םלוע רעד זיא םעלַא ןופ

 יז ONT ,עטסטנעַאנ ערעייז ןגעוו ענעמוקעגנָא OST רָאנ יד ןופ סעַײנ
 .םייה רעטלַא רעד ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה

 רעטייווצ רעוואלמ רעד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ayn עבלעז סָאד
 טריּפורג ךיז ןבָאה DY AM ,טירטס ירנעה 207 דייס טסיא רעד ףיוא ליש

 ףיוא ןליש עדייב ןבָאה םורַא ױזַא .טיילסדנַאל ענעמוקעג רעטעּפש יד
 רעד ןופ גנולקיווטנא רעד PX לָאר עסיורג x טליפשעג דייס טסיא רעד
 .טײלסדנַאל יד ןופ גנוריטנעמעצ רעד ןיא TX יטיײסָאס רעוואלמ

 -עגסיוא יטײסָאס יד זיא ,ןטנַארגימיא ןופ םָארטש ןקירדסכ ןטימ

 ,רעדילגטימ טימ ייס ןרָאװעג טקיטסעפרַאפ לענָאיצַאזינַאגרָא TK ןסקַאוו
 JOINTS טימ 7

 ןפיוא טייקיטעט ריא טרעטיירבעגסיוא סרעדנוזאב טָאה יטייסַאס יד

 עקידנטיידאב א טליפשעג ןרָאי ענעי טָאה ONT ,םידסח-תלימג ןופ טיבעג

 זיא ךיוא יו ,עילימאפ-רעטעברא ןא ןופ ןבעל ןיא טפיוהרעביא ,לָאר

 ַא ןעמוקַאב טנעקעג טָאה דילגטימ א .ןֶאמטפעשעג םעניילק א ןופ ןבעל

 500 זיב האוולה א WK יוו ,טנעצַארפ ןָא ,רעלָאד 100 זיב האוולה

 .טנעצָארּפ ןקיסעמ ץנַאג ַא ףיוא ןוא ןעגנולאצסיוא עטכייל ףיוא רעלָאד

 יר עצנַאג א PDK טיונ א PR ןפלעהוצסיורַא ףיוא דנאפ-ספליה ַא
 סיורג טכַארבעג רעדילגטימ יד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריפנייא ערעדנא

 DIX TX“ סקגוו ריא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה גנולעטשנייא NIN .ןצונ
 .גנולקיוו

 ילוי עדנע זיב טעברַא ריא טימ ןעגנַאגעגָא יטײסָאס יד זיא ױזַא

 ךורבסיוא ןטימ .המחלמ-טלעוו עטשרע יד טקורעגנָא טָאה סע ןעוו ,4
 םעיינ א ראפ ןרָאװעג טלעטשעג יטייסַאס יד זיא ,המחלמ רעד ןופ

 ענעטילעג-המחלמ יד ןפלעה וצ ןעלטימ עלעירעטַאמ RW :םעלבָארּפ

 ("ןשטייד עטוג יד ,) ןעיימרַא סמלעהליוו רעזייק oan ,עוואלמ ןיא רעדירב

 MW ,גנוטסיוורַאפ ןוא טיוט ,ןטייקנַארק ,רעגנוה ,ןברוח טײרּפשרַאפ ןבָאה
 .רקפה ןעוועג זיא ,טרפב ןבעל שידיי x ןוא ללכב ןבעל סאד

 MOND יד טָאה ןעגנובעלרעביא עטסכעלקערש יד ןופ טייצ רענעי ןיא
 רעטסעווש עכעלקילגמוא עריא ןופ ןפור עטלפייווצרַאפ יד טרעהרעד
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PXספליה עטגַײװצרַאפ א ןעמונעגרעטנוא ןוא עוואלמ ןיא רעדירב - 
 ַא ,עציטש-טלעג ענעטינשעגוצ טיירב א טכעלגעמרעד טָאה ONT ,עיצקַא

 רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא'ס רעכלעוו קנַאד

 .עוואלמ זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי
  whרעבמעוואנ ןטוו םעד ,טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד 1918

 ,טפאשטכענק רָאי 150 ךָאנ םיתמה-תיחת ןענַאטשעגפיוא זיא ןליופ ןוא

 החמש רעייז ןשימרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןקאלָאּפ יד ןבָאה  PHגנויירפאב
 הנידמ רעשיליופ רעצנַאג רעד רעביא ךיז טָאה סָאװ ,טולב שידיי טימ

 ,ןעײסָאש ןוא ןגעוו ףיוא ,ןענַאב עקידנפיול יד ףיוא ןסָאגעצ  PRטעטש
 ןסעצסקע עקיטולב טריפעגכרודַא סענאגילוכ עשיליופ ןבָאה ךעלטעטש ןוא

  TK.ןעמָארגָאּפ עשידיי-יטנַא

 עשידיי-יטנַא PX זסעצסקע טבעלעגכרוד ןבָאה ןדיי רעווַאלמ יד ךיוא
 עשידיי MA ןטעקיפ עשינַאגילוכ ,סעצעה עשיטימעסיטנַא ,ןעגנוטערטסױרַא
 ַא ןיא ןעמוקעגמוא וליּפַא ןענעז ןדיי ייווצ .ןלַאּפנָא עקיטולב ,ןטפעשעג
 .ףרָאד קיאייברעד

 ןוא רעמ ץלַא טימ ןדיי טפדורעג טָאה טארטָאטש רעשיקעדנע רעד

AYNןדיי םעד ןבירטעג ןבָאה סָאװ ,תוריזג עיינ . PKסאה רעייז  DY 
 ND געט-קרַאמ יד ןרעדנע וצ טכארטרעד סעקעדנע יד ךיז ןבָאה ,ןדיי
 ,ןדיי םעד ןפערט וצ ידכ ,תבש ןוא ךָאװטימ ףיוא קיטיירפ PR קיטסניד
 ,תמא .לדנַאה ןקידכעבענ ןייז םיא ןופ ןעמענקעווַא ןוא םיא ןרילָאזיא

 תבש טָאה רחוס ןייא ןייק ,ןקָארשרעד טשינ רַאפרעד ךיז ןבָאה ןדיי יד

 טשינ תבש זיא הכאלמ-לעב ןייא ןייק ןוא טפעשעג ןייז טנפעעג טשינ
 יד PR קרַאמ רעד עקַאט YANN .הרוחס ןייז טימ קראמ PR ןעמוקעג
 רעפרעד יד ןופ םירעיופ .קידכעבענ ןוא קידייל ןעזעגסיוא געטדגרַאט

JANNןעמוק טרעהעגפיוא  PXטַארטַָאטש ןיא ןטימעסיטנַא יד .ןיירַא טָאטש  

 רעייז טימ טליּפשרַאפ סואימ ןבָאה ייז ,טשטַאּפעגסיױא יוו ןבילבעג ןענעז
 קירוצ ןענעז געט-קרַאמ עטלַא יד .ןדי םעד ןקידעש וצ טסעמרַאפ

 .רעירפ יוו ןרָאװעג טלעטשעג
 -לעפאב רעשידיי רעד ןדָאש סיורג טגנערבעג סאד UNA לייוורעד

 רעלדנעהניילק ןוא רעקרעווטנַאה ייז ןשיווצ ,תוחפשמ 300 עּפַאנק .גנורעק

 עסיורג X .הריזג רעד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג קראטש ןענעז ,קרַאמ ןפיוא
 TANT ייז רעבַא ,ןדיי ענעפַארטעג-רעווש יד טּפַאכעגמורַא טָאה טייקמערַא

 טרימרַאלַא עטשרע יד .טיונ ַא PR ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ ,טסווועג
 -ַאלמ יד זעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעז ףליה עקידנעגנירד ךָאנ ןרעוו וצ

ayyןדיי  PRקרָאי-וינ . 
 K טימ ןוא ,עיצקַא-ספליה ַא ןביוהעגנַא דלַאב טָאה יטייסאס יד

 יד וצ טפיוהרעביא ,רעוואלמ ןדעי וצ טעדנעוועג ךיז ףור ןרעדנוזַאב

 ןוא ,ןרָאװעג ןפָארטעג שימָאנָאקע ןענעז DR םיבורק טרָאד ןבאה סאוו

 .טלעג ןקיש רעמ ONT ןוא רעלענש סָאװ ןלָאז ייז -- ףליה ןיא ךיז ןקיטיינ
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 OST רעטנזיוט ןופ םָארטש א ,ףורּפָא רעקיטכעמ ַא ?ןטאטלוזער יד

 עטגלָאפרַאפ יד ןופ סענעשעק עטקידיילעגסיוא יד ןיא ןסַאלפעגניירַא זיא

 .סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןטלַאהוצנַא ,ןדיי

 ןעגנַאגעגנָא ,עוואלמ זיא ןדיי יד ןופ טכעפעג רערעווש רעד זיא יוזא
 רדסכ יטײסָאס רעוואלמ יד ךיוא טָאה ױזַא .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ
 טיונ רעייז ןיא עוואלמ ןיא ןדיי יד ןפלעה וצ לוע ןרעווש םעד ןגָארטעג

NKסעיצוטיטסניא עשידיי עקיטכיוו עלַא טציטשעג רדסכ , DY PAסיוא - 

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורב

 טעברַא-ספליה יד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זופ ןרָאי יד ןיא

 עטגיילרַאפ טימ ןציז ןבילבעג טשינ רעבָא זיא'מ .טלעטשעגּפָא ןרָאװעג

 YX“ ,ןעגנומענרעטנוא טריזינַאגרָא PR טרינַאלּפ רדסכ טָאה'מ ;טנעה
 טפאהעג PDK ךיז טיירגעג ,דנָאפ-ספליה jm א רַאפ טלעג טלמַאז

 ןדיי יד טימ טקַאטנַאק רעלַאמרָאנ רעד ןעוו זַא ,גָאט ןכעלקילג ןפיוא
PXףליה טימ טיירג ןייז רימ ןלָאז ,ןרעוו טיינאב רעדיוו טעוו עוואלמ . 

 .1945 יאמ ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגנָא טעברַא יד טָאה ױזַא
 עכעלרעדיוש יד טקעלּפטנַא TINK ראפ ךיז טָאה טלָאמעד טשרע רעבַא

 םכותב ,ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ גנוטָארסױא עלַאטַאט יד ,עפָארטסַאטַאק

 .עוואלמ רעזדנוא ןופ ןדיי יד

 םעד ןריזינַאגרָאער ןפלאהעג סרעריפנָא-יטײסָאס יד טלָאמעד ןבָאה

 .סרעוט TD זיירק ןרעסערג ַא טימ טרעטיירבעגסיוא OK ,טַארַאּפַא-ספליה
 ,טעטימָאק-ספליה AWD רעטקיניירַאפ רעד זַא ,םעד וצ ןעמוקעג זיא'ס

 -רעביא טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד טניז טריטסיזקע טָאה רעכלעוו
 moder תיראש רעד תבוטל טעברַא-ספליה יד ןעמונעג

 טעטימָאק-ספליה םעד ןגָארטעגרעטנוא יטײסָאס יד טָאה קיטייצכיילג
 סנ-יפ-לע יד ףליה ןקיש דלַאב ידכ ,רעלָאד טנזיוט 4 רעכעה ןופ עמוס יד

 TR ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיל רבעמ רעדירב ענעבילבעג-ןבעל

 .עּפָאריײא
 יז ןופ עטסרעמ יד ןבָאה ,ףליה רעקידלַאב רעקיזָאד רעד קנַאד ַא

 PR בושי רעשידיי רעווַאלמ רעד תמחמ ,לארשי-ץרא wp ןעוועג הלוע

 טימ ןדנובעג ןוא טפונקעג ןעוועג וימי לכ זיא ,טייהרעמ רעטסערג ןייז

 וו ,דנַאל PR טנדרַאעגנייא ךיז ןבָאה ייז .עעדיא רעשיטסינויצ רעד
 םעניא ןטיבעג YON ףיוא לייטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמענ DK טציא ןבעל ייז

 .הנידמ רעשידיי רעד ןופ יובפיוא

 -אלמ רעד דצמ ףליה רעכעלרעדירב ןופ לטיּפַאק עקידריווקרעמ סאד

 לייוו .עבטמ רעד זופ טייז ןייא רָאנ ,טגָאז ןעמ יוו ,זיא ,יטייסַאס רעוו
 ןופ ןטעטיוויטקַא עלַא ןעמענוצמורַא ץַאלּפ ליפ וצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 .ץנעטסיזקע ריא TD רָאי 65 ענעפָאלרַאפ יד ןופ ךשמב יטייסָאס רעד
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 זטסקיצניוומַא קיטיינ זיא ,םעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןעמוקַאב ןעמ ליוו
 טעוו'ס ןוא -- רָאי 45 עטצעל יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןרעטעלבוצכרודַא
 -עג-שידיי ןכַײרטסַײג א ןופ דליב קידנריסלופ ַא ןעלקיוורעדנַאנופ ךיז
 .עקירעמַא רעשידיי רעד ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעז

 תארי טימ (TW טנָאמרעד ןפרַאד ,טכיזרעביא םעד ןקידנערַאפ םייב
 -ַארעטעװ-יטײסָאס עכעלרעדנגוו ,םינושאר ONY א ND ןעמענ יד דובכה

 : תמאה-םלוע ןפיוא ,קיטייוו TOMI רעזדנוא וצ ,ןיוש ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןענ
 ND רענייא ,ראטערקעס-סנאניפ רָאי 25 ןעוועג ,ווָאקַאמ ריאמ השמ

 .סרעוט-ללכ רעוואלמ עטסבושח יד
 רעד PD טנעדיזערפ ראי 20 ןעוועג ,שטנעמ-סקלאפ ,םולב ינעב

 .יטײסָאס
 טעברַא-ספליה רעניימעגלא רעד ןיא קיטעט רָאי 30 ,ןיילק לארשי

 -טנעדנַאפסערַאק-סנַאניפ AN? 25 PX םי טייז רענעי ףיוא רעוואלמ ראפ

 -עג TD ןאפש PR ןעגנַאגעג דימת .טעטימָאק-ספליה ןופ רַאטערקעס

 .טעברַא רעכעלטפַאשלעז
NX סרעגָאז:טרָאװ יד PD רענייא AX? 60 ןעוועג ,יקסראלאוו Hy 

 .יטייסָאס רעד ייב גנולײטּפָא תורבקה-תיב רעד ןופ סרעריפנא
 ראטערקעס רעקירָאיגנַאל ,דיי רעשימייה א ,יקסוואטאר ףסוי םייח 4

 .עסאק-ייל רעד ןופ
 .טנעדיזערפ-עציוו רעקירָאיגנאל ,לאטנעוועל ילא 'ר
 עיצארעדעפ רעד ןופ ןטנעדיזערפ-עציוו יד PD רענייא ,ץנימ ירעה
poעשיליופ  Tmטנעדיזערפ זראי רעקילדנעצ ןעוועג ,עקירעמא זיא  

 -דימרעדמוא .ףילער רעװַאלמ רעד ןופ ןוא יטײסָאס רעווַאלמ רעד ןופ
 יד ראפ ןבעגעגּפָא רע טָאה ןבעל mr ןופ רָאי 44 ,רעוט-ללכ רעכעל

 !TT רעװַאלמ PR עשיליופ יד ןופ ןטערעטניא
 רעמ רימ ןלעוו .jor רעייז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סָאד

 .ןעז טשינ
 רעד ךיז טָאה ,עוואלמ םורַא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי עלַא ןופ

 רעמ ,טײקבכעלטלעװ ayn טימ טנכײצעגסױא ?Aw רעשידיי רעװַאלמ
 רעד ןופ ןעגנומערטש יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ayn ןוא ץנעגילעטניא
 ןצנַאג םעד PR טרינימָאד עװַאלמ עשידיי יד עקַאט טָאה .טייצ רעיינ
 -סקלָאפ עשידיי ONT ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא זיא עוואלמ PR .םורַא ןשידיי

 .ל"גדא ןושל שידיי טימ ,ןבעל
 עלַא רימ ןענַאװ ןופ ןוא ןעמאטש עלַא רימ wasn ןופ ,עוואלמ

 טגָאמרַאפ טָאה ,רעטעפש רעוו ןוא רעירפ AN ,רעהא ןעמוקעג ןענעז

 טנזיוט 7 ייז ןשיווצ ,תושפנ טנזיוט 20 ןופ גנורעקלעפַאב ענײמעגלַא ןא
 ,לארשיב םאו ריע ןא עװַאלמ עשידיי יד זיא ןעוועג .תושפנ עשידוי
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 -עג זיא טייקשידיי-םורפ PK -- ,תודיסח ,המכח ןוא הרות ND טָאטש ַא

 .ָאװינ ןכיוה ַא ןופ טייקשידיי ךעלטלעוו טימ טנַאה:ןיא-טנַאה ןעגנַאג
 ,םידמול עקיטייזלַא ןוא ןלַאוטקעלעטניא ןעוועג ןענעז ynxdo ןיא

 ,טסעמרַאפ ןקיטסטג ןסיורג א ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עשירעפעש
 זעוועג עוואלמ זיא טכיזניה רעד ןיא .סערעטניא ןלערוטלוק ןכיוה ַא ןופ

 .לודג ךרכ ַא

 -צַאנ עשידיי-זשיטַארקַאטסירַא עטרימָאלּפיד ַא טגָאמרַאפ טָאה עוװַאלמ

 ,קיטפַאז א טריסלוּפ טָאה עװַאלמ זיא .ץנעגילעטניא עטמיטשעגילַאנָאי
 ,סעיצוטיטסניא-סקלַאפ עכעלטפַאשלעזעג-שידיי טימ ןבעל שידיי קידנרעק

 .ןבעל עשידיי עכיירטסייג סָאד טלגיפשעגפַא ןבָאה סָאװ
 Th טָאה טשינרַאג .עשרַאוו-ןיילק יוו ןרָאװעג טנכייצַאב זיא עוװַאלמ

 ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ,עשרַאוו PR ןעוועג זיא סָאװ pox .טלעפעג ריא
 -ץענערג יד ,עוואלמ ןיא ןענופעג ךיוא pr ,בַאטשסַאמ ןרענעלק ַא ףיוא
 זגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,רעטנעצ-סלדנַאה רעקיטכיוו ַא ,ןסַײרּפ טימ טָאטש
 .תומוקמ עטסטייו יד ןופ םירחוס ןדיי טשינ ןוא ןריי

PKעװַאלמ  PDַא זעוועג ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ  

 סעיצקַאזנארט-לדנַאה עסיורג טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ ,םיריבג ןדיי ךס

 רעשידיסח רעד ןעוועג זיא עלַא ןופ רעטסכייר רעד רעבָא .דנַאלסיוא טימ
 ןגייא ןא טאהעג טָאה רעכלעוו ,ל"צז רעטלַא לארשי 'ר טַארקָאטסירַא
 .תוכלמל בורק ַא ןעוועג ,יבר א יו שיט א טריפעג ןוא שרדמה-תיב
 ,רענייז םינוקז ןב רעד ,ןוז רעטסגניי רעד .רעדניק ףלעווצ TD עטאט

 "דנוב, ןופ רעריפ רעקידרעטעפש רעד ,רעטלַא רָאטקיװ ןעוועג זיא
 ןשידנוב ןטימ ןעמאזוצ רע טרעוו ,1941 רעבמעצעד בייהנַא .ןליופ ןיא
 -רעמ סנילַאטס ךרוד וועשיביוק PX ןסָאשרעד ,ךילרע קירנעה רעריפ
 .ייצילָאּפ- םיידעג רעשירעד

 .ןליופ ןשידיי ןלעבָאנ םענופ טָאטש-רעטסומ ַא זעוועג זיא עוואלמ
 טעמכ ןענופעג טנעה עשידיי ןיא ךיז טָאה ,עוואלמ ןקילָאמַא םעד ןיא
 NR קנעב ps םיתב-ילעב יד ןעוועג ןענעז ןדיי .רחסמ רעצנַאג רעד
 .ןעגנומענרעטנוא-סנַאניפ ערעדנַא

 יד רעבירא טייוו טגייטש בושי ןשידיי רעוואלמ ןופ טייקיטכיוו יד
 .טָאטש PR תושפנ עשידיי Oxy רעד ןופ גנוטיידַאב

 רעוואלמ ןקילָאמַא םעד ןגעוו ןכירטש עצרוק עכעלטע יד ןעגנערב רימ

 ןזָאל ןעמ ןָאק יו ,סנטשרע .םימעט עכעלטע בילוצ -- בושי ןשידיי

 -לעזעג-שידיי רעוואלמ סאד ןענָאמרעד טשינ ןוא ןורכז ןופ ןדניוושרַאפ

 ןופ גָאט wa תורוד עגנַאל ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,ןבעל עכעלטפַאש

 ?סעירָאטַאמערק סרעלטיה PK טיוט-םישודק םעד
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 קיטש X ןעמוקַאב WT געמ ןעמ ."תאב ןיאמ עד , םעד -- סנטייווצ
 רעזדנוא ןגעוו ןוא םַאטשּפָא רעזדנוא ןגעוו ,שרוש רעזדנוא ןגעוו ףירגאב

 רימ הביבס ַארַאפ סָאװ ,ןרָאװעג ןגיוצרעד רימ ןענעז WR יוו .ךוניח
TANTטַאהעג  TKטימ טָאה סָאװ  PTעוואלמ עשידיי יד טלעטשעגרָאפ . 

 רעזדנוא רעמ אטשינ .ןריולרַאפ TANT רימ ONT DK ayn -- סנטירד
 ,הליהק עשידיי יד ןרָאװעג זיא דרע רעד ןופ טקעמעגּפָא ,עווַאלמ שידיי

 טשינ עװַאלמ ןיא ןדיי ןייק טלעוו רעד ףיוא לָאמ ןייק טלָאװ סע יוו
 .ןבילבעג TINK זיא יטײסָאס רעוואלמ ןעמָאנ רעד ma .ןעוועג

 רעד ,רעוואלמ ,זדנוא ראפ טײדַאב ןלעיצעפס א ןופ עקַאט זיא

 -רעיורט ןטס25 ,ןשיגארט םעד טימ גנורעייפ-לבוי רעד ןופ לאפפיונוצ
 .םישודק עריא ןוא בושי ןשידיי רעוואלמ זטקיליטרַאפ םענופ גָאט

 -ַאלמ רעד ןופ ץנעטסיזקע עקירָאי-65 יד ןבוט-םוי ןלעוו רימ תעב
 גנונעקרענָא PR גנורערַאפ ןופ בוט-םוי םעד טָאה עכלעוו ,יטייסַאס רעוו
 רעזדנוא וצ טירט עלענש טימ ךיז טימ ןרעטנענרעד ,טנידרַאפ רשכ

 רעווַאלמ רעד ןופ גַאט-טייצרַאי ןטס25 םעד וצ ,גָאט-רעיורט ןוויטקעלַאק
 -עגמוא סרעכערברַאפ עשישטייד יד ךרוד זיא עכלעוו ,הליהק רעשידוי
 .ןפוא ןכעלרעדרעמ XIX OAK ןרָאװעג טכַארב
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 -נעמאזוצ 6 1947 ,ןילופ ,ןי'צ'צש ריעב םיאבאלמ תשיגפ
 6 1947 )95715 ,ןישטעשטש ןיא רעוואלמ ןופ ףערט

Meeting of Miawa—ites in Chechin in Poland, 1947. 
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 ןייטשנעזָאר ןתנ ,יקסניוודַאלפ בקעי

 עקירעמַא PN רעוואלמ ןופ גרָאז יד

INDהטילפה תיואש רעד ןופ טיילסדנַאל ערעייז  

 רעד ךָאנ ןטאטש .רַאפ יד ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןדיי רעוואלמ

 רעטיירב א טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -סדנאל עקיטעט יד PD ןענָאזרעּפ עקינייא ןופ רעצרעה ענעפַא ןוא טנאה

 -וינ PR טריטסיזקע TART טייצ רענעי PR .סעיצאזינאגרַא-ןטפאשנאמ

 רעוואלמ רעד ןוא יטייסַאס רעוואלמ יד .ןעניירַאפ רעווַאלמ ייווצ קרָאי

 זיא ליצ רעייז ONT ,(גניר-רעטעברַא ןופ גייווצ ַא) שטנערב-ושַאטַאּפָא
 -רַאפ ןריפכרודַא DK עקיטפרעדַאבטױנ יד ףליה ןעגנַאלרעד : ןעוועג
 -ץרא PK ,טלעוו רעד זיא ריע-ינב יד תבוטל ןטעטיוויטקַא ענעדיש

 .טייקיטעט-רוטלוק טימ ןעמענרַאפ ךיז ךיוא יוו ,עקירעמא זיא יוו ,לארשי
 לביטש-םיבצק OST רימ ךיז טנָאמרעד ,לקיטרא סאד ןביירש םייב

 שרעה ייב ,עוואלמ רעקידהמחלמראפ רעד PX סאג-עווטסַאטיווו רעד ףיוא
 םידסח-תולימג ַא קיטעט זעוועג זיא'ס ּוװ ,גנוניוו רעד ןיא יודנאל ףלָאװ

 יטייסָאס רעװַאלמ רעד ךרוד זרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,עסאק

PKגנוטלַאװרַאפ יד זיא ,טשינ ךימ טריפרַאּפ ןורכז רעד ביוא .עקירעמא  
 בייל יכדרמ :ןענָאזרעּפ עקידנגלַאפ יד ןופ ןענַאטשַאב עסַאק רענעי ןופ
 ,יקסניוודָאלפ קחצי ,יננעשזָאק לווייפ ,לאגעס ןתנוהי ARN לאירתכ ,קאר

 .םולב דוד ןוא לעגאנפוה קילאומש ,דאּפָאטסיל המלש

 ָאד ןוא עקירעמא ןייק ןעמוקעג זדעווש ps ךיא ןיב 1947 בייהנַא
 זעוועג זיא טעברא רעײז םגה ,טפַאשנַאמסדנאל עקיטעט א ןפַארטעג

 רעקידרדסכ PR ןעוועג ןענעז ענעמוקעגנָא שירפ יד לייוו ,טרעוושַאב רעייז
 DIS TR ןופ ןרַאפעג זיא'מ .םירבח ,דניירפ ,םיבורק קידנכוז ,גנוגעווַאב

ovגנונעפַאה רעד טימ ,ןטייווצ  IWסרעוט עקינייא .החפשמ ןענופעג  

noןבָאה טפַאשנַאמסדנַאל רעד  PTרעייז טימ טנכייצעגסיוא סרעדנוזאב  

 ךיז טריסערעטניא ,הטילפה תיראש רעד טייקנבעגעגרעביא PR גרָאז
 זפיוא ןיוש ןענעז ייז ןופ ךס א .םענייא ןדעי ןופ לרוג ןכעלנעזרעפ ןטימ

 ףלָאװ ,דרַאבניילק יכדרמ ,ןיקצינ ןועמש ר"ד ,ןיילק לארשי : תמאה םלוע

 םייח -- רָאי עגנַאל וצ ייז --ןוא ץנימ ירעה ,רענשימ לרעב ,יקסנישיוו

 .שינָאי
 לארשי ןופ טייקכעלנעזרעפ רעד ףיוא ןלעטשּפָא לעיצעפס ךיז ליוו'כ

 טעברא רעקילייה רעד טעמדיוועג ךיז שפנ-תריסמ טימ טָאה רע .ל"ז ןיילק

 ןופ ןענעז OX WH ,ענעמוקעג-יינ יד ןענעדרַאנייא ןוא ןעמענפיוא ןופ
 עשיצַאנ יד ןופ ןטאטליורג יד ןרָאװעג טסּוװַאב ןעגנולייצרעד ערעייז

 -עגּפָא ןבָאה םיחצור יד סָאװ ןוא ללכב קלָאפ רעזדנוא רעביא סעיטסעב
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 ךיז רע טָאה ענעמוקעג יד טימ ANI טשינ .טרפב עווַאלמ זיא ןָאט

 PR עשיטעטש YOR ןופ ןסערדא יד ןענופעגסיוא AKI ,טריסערעטניא

 -עגכָאנ ךיז ,ווירב עכעלנעזרעפ ןדעי וצ ןבירשעג ,רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןטימ ןעמונרַאפ PT טכַאנ-ןוא-גַאט .ןשינעפרעדַאב ענייז ףיוא טגערפ
 רע טָאה קרָאי-וינ PK MM טקנופ ,ץנעדנַאפסערַאק עטיירב יד ןריפ
 יד ןיא טרינעוורעטניא ,טעברא ןעמוקַאב וצ טיילסדנאל יד OND טגרַאזעג

 NK .ןטמא ענעדישרַאפ PR ןוא (ןענייראפ עלענָאיסעּפָארּפ) סנָאינוי
 ַא .יירעכוז-דובכ ןוא שער ןָא ,ןדיישַאב ,ליטש ןָאטעג רע טָאה ץלַא
 זייוכעלסיב ענעמוקעג-יינ יד ןבָאה ,סרעוט עקינייא ךָאנ ןוא OX קנַאד

Wrןפָארטעג ,טנעדרַאעגנייא  PTתורכזא ןוא ןעגניטימ ףיוא טפָא  PX 
 .ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק ףיוא יוו ,יטייסָאס רעד

 -טלַא יד זַא ,ליפעג א טאהעג ענעמוקעג-יינ יד ןבָאה טייצ רעד טימ
 .טנעמעלע רענעשטנגוועגמוא ןא יוו ייז ןטכארטאב סרעוט ענעסעזעגנייא

 ןטמא ערעייז ןעמענרעביא טייצ רעד טימ טעוו'מ זַא ארומ סיוא ,ךעלגעמ
PRןבָאה ,ןייז טשינ לָאז'ס יוו רָאנ .תוביס ערעדנא סיוא יצ ,םידוביּכ  

 ."ךיז ראפ Maw טכאמעג, ןוא טריזינאגרא ךיז ענעמוקעג ייינ יד
 )1982 (PR טציא טשינ ןיוש טניווו רעדילגטימ לייט רעטסערג רעד

PXעקירעמא ץנאג רעביא טיירפשעצ זיא רָאנ ,טנגעגמוא ןוא קרָאי-וינ . 

 רעד ףיוא ,ראי PX לָאמ TPR .עלא טעמכ טימ טקאטנאק זיא ןענעז רימ

 ןייפמאק א ךרודא ןריפ רימ ןוא טיילסדנאל ךס ַא PT ןפערט ,הרכזא

 ,םשה ךורב ,עקירעמא PX .לארשי PR עסאק-ספליה רעוואלמ רעד רַאפ

 .טיילסדנאל עגיה יד ןפלעה טשינ ןפראד רימ ןוא טגראזאב עלא ןענעז

 .ראטערקעס -- ךיא ,יטייסָאס רעד ןופ טנעדיזערפ זיא ןייטשנעזאר ןתנ

 ןענעז רימ .ןרָאי ךס ַא טייקיטעט רעזדנוא טימ ןײגוצנָא ךָאנ זפָאה רימ
 TR טפאשנַאמסדנאל רעוואלמ רעד טימ גנודניברַאפ רעקידרדסכ ןיא

 -נּוװַאב טימ לופ ןענעז PR ,רתלא בקעי ראטערקעס םעד ךרוד ,לארשי

 .טעברא רעקיטכיט ןייז ראפ גנונעקרענא ןוא גנורעד
 ןייז טביולרעד רימ לָאז ,גנורעדליש רעניימעגלא רעקיזֶאד רעד רָאנ

wwיטיײסָאס רעוואלמ רעד ןופ ןטלאטשעג עקינייא ןגעוו ךיוא ןלייצרעד  

PXיד  XDןטאטש . 
 -וקעג עילימאפ ןיימ טימ (יקסניװדָאלּפ בקעי) PK ןיב 1960 רָאי ןיא

 ךיז ןבָאה רימ 482 יוו .ןילקורב PX טצעזאב ךיז ןוא עקירעמא ןייק ןעמ
 ןָאעל ןפורעגּפָא ךיז רעטשרע רעד טָאה ,רעוואלמ יד טימ ןדנוברַאפ
 רעד טימ טריטקַאטנָאק ךימ ןבאה ייז .עדלָאג יורפ ןייז טימ ןייטשריק

 טימ ןטעברַאוצטימ דובכ םעד טאהעג באה PR ּוװ ,טפאשנַאמסדנאל
 .רעוואלמ יד AD רעוט רענעבעגרעביא ,רעקיצרַאה ַא -- ןיילק לארשי יר

 טקילייטאב .ןפוא ןלעודיווידניא IX ףיוא ןעמונרַאפ ךיז םענייא ןדעי טימ

 .םענייא ןדעי ייב ANS voip סע סָאװ טסווועג ,תוחמש ערעייז ןיא ךיז
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 תבוטל טצונעגסיוא רע VAT "סעיצקעטָארּפ , ןוא ןטפאשטנאק ענייז עלא

 יד ןלעטש םייב .רעווש ןעוועג טשינרַאג זיא םיא ראפ .ןדיי רעוואלמ

 ערעייז טימ טיילסדנאל 50 ַא ןעמוקעג ןענעז ,רבק ןייז ףיוא הבצמ
 .דניירפ םענעבעגעגרעביא ןא ןריולראפ ןבָאה ענעמוקעג-יינ יד .סעילימאפ

 :סרעוט עבושח יד טימ ןטעבראוצטימ ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא רימ
 ,ייז טימ .ל"ז ןיקצינ ןֶאמייס ר"ד ןוא ל"ז ןָאמָאלָאס םהרבא טאקַאוודא

 ַא ,הנותח ַא ANN ןפָארטעג ךיז ןעמ טָאה ,רעוואלמ בור םעד טימ |
 םעד ןריזינַאגרָא םייב רָאנ .תוחמש-עילימאפ ערעדנַא יצ ,הווצמ-רב

 Ts ,טלָאװעג ןבָאה רימ .ךעלרעווש לסיב ַא ןעגנאגעגוצ זיא ,טקא-רוכזי
WINךיז ידכ רָאנ ,הרכזא רעד ףיוא ןטערטפיוא לָאז ןָאמָאלָאס םהרבא  

OX vnטָאה ,ןקידנעטשרַאפ וצ  WO11.30 זיב ןטרַאװ טפרַאדַאב  
 טשרע טפראדאב רע טָאה ,ןפָארטעג אי ןיוש םיא טָאה'מ IX .טכאנייב

 עיירפ ַא זדנוא ראפ טָאה רע זעוו ןקוקכָאנ ןוא ראדנעלאק םעד ןעמענ

 -עלטפַאשלעזעג ייב רקיע רעד ,ןעמונרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא רע .טייצ
ydןביוהעגנָא ךיז טָאה ,המכסה ןייז ןעמוקַאב ןכָאנ טשרע .ןטעברא  K 

 ןבָאה ,ןטייקירעווש עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא .לאז א ןופ שינעכוז

 ןבעגעגּפָא PX טקאילאירָאמעמ םעד טריפעגכרודא ?AN סעדעי רימ
 ,םישודק ערעזדנוא דובכ

 ןבָאה ,ןָאמָאלָאס םהרבא ןופ טייקיבייא רעד ןיא ןייגקעווא ןטימ
 .רעוט םענעבעגעגרעביא ,ןקיטכיו א WAND רימ

 .ענעמוקעג-יינ יד ןשיווצ וויטקא רעייז ןעוועג זיא ןיקצינ ןָאמייס ר"ד

 (ןייטשנעזָאר ןתנ) PR ןיב ,טייקיטעט רעד PD ךיז ןעיצקירוצ ןייז ךָאנ
 ראטערקעס סלא יקסניװדָאלּפ בקעי ןוא רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טמיטשאב

NKךיוא זיא ,תיבצמ ןראפ רעסיוא ,לארשי רַאפ טייקיטעט רעזדנוא  

 .עסאק םידסח-תולימג רעוואלמ רעד תבוטל ןרָאװעג טריפעג

 לאומש ברה ןופ לייטנא ןטימ טריפעגכרודא רימ ןבָאה טקא-רוכזי ןייא
 ,ןיבר רעשטיווַאבול ןופ רעייטשרַאּפ ,עינרָאפילאק PR בר ,קישטייר דוד

wnןעמוקעג זיא רע  PASTY] Mp 
 וצ OX ,שינָאי םייח ןופ יורפ) ה"ע שינָאי עוויר ענעברַאטשרַאפ יד

 -סיוא טנאלאט JO ַא'טימ טנעיילעגרַאפ תורכזא ףיוא ONT (ןרָאי עגנַאל

 .רוטארעטיל-ןברוח רעד ןופ ןגוצ
 טָאה רע TN ,יטײסָאס רעד PR וויטקא ןעוועג זיא ןייטשריק ןָאעל

 גָאטימרַאפ PIT א ORT רע יװ ,קנעדעג PR .ןילקורב px טניווועג
 ןרָאפמורא ןלָאז ייז ,סָאטױא ערעייז טימ טיילסדנאל ייווצ טריזינָאגרַא

 טָאה'מ .יורפ רעקיטפרעדַאבטיונ ,רעקנַארק ַא רַאפ טלעג ןעלמאזפיונוצ
 ןיז טימ ןָאעל זיא טציא .ראלַאד טרעדנוה עכעלטע ןפאשעג עקַאט

 -טפַאשלעזעג ןַײז טימ TS טרָאד ךיוא טייג ןוא אדירָאלּפ ןיא עדלָאג יורפ

 .טייקיטעט רעכעל
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 טציא :רימ ןענעז ,רעדילגטימ JO א טימ יטײסָאס רעסיורג ַא ןופ
 ריא ןבעגעגפיוא טשינ רעבָא טָאה עבלעוו ,עפורג עניילק ַא ןבילבעג
 .עוואלמ רעשידיי רעד ND קנעדנָא םוצ טעברַא

PKרעבושח רעד תורכזא יד ןיא ךיז טקילייטאב ןרָאי עטצעל יד  
 nn“ עכעלטע ןופ ךלהמ א ,טעסושאסאמ ND ןייטשדלַאג ךורב 'ר ייבאר
 וטופ םעד ןעמוקעגרָאפ ,הרכזא רעד ןיא .קרָאי-וינ ne ליימ טרעד
 :ןענָאזרעפ עקידנגלָאפ יד טקילייטאב ךיז ןבָאה ,1982 רעבמעצעד

 ,יקסניוודַאלפ בקעי ; ןיציבר יד יורפ ןייז טימ ןייטשדלאג ךורב ייבאר
 רעגורק ןָאעל ,יורפ ןייז טימ לעּפָאק ןושרג ,יורפ ןייז טימ ןייטשנעזאר ןתנ
 (אקלעגנעל) לעגָאפ עלייב ,ה"ע יורפ ןייז טימ שינָאי םייח ,יורפ ןוא

 םהרבא ,רעסַאװדלָאג בקעי ,(ןילקורב PR טינ טניווו) ץריוועגנייר ,ןאמ ןטימ

 רוביצב שידק ,"עווַאלמ סקנּפ , ןופ טנעייל ןעמ .יורפ ןייז טימ םַארּפַאק
Nkטלמאז'מ  wxרַאלָאד טרעדנוה עכעלטע , 

 םוקפיונוצ 6 1945 ,הינמרגב הטילפה תיראשמ םיאבאלמ סנכ
 6 1945 ,דנאלשטייד ןיא הטילפה תיראש רעד ןופ

Surviving Mlawa—ites meet in Germany in 1945 
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tion to Mexico. 

s immigra 

6 PR רעגיסיירד יד PX עקיסקעמ, PK ןרירגימע ןייז וצ לאטנעוועל .ל.י ראפ טנווָא-גנונעגעזעג 

Farewell Evening for J.L. Leventhal סת the occasion of 

 6 םישולשה תונשב ,וקיסכמל ותריגה לגרל לטנוול .ל.ייל הדירפ ברע
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 הישנאו הבאלמ תא םיריכזמ םהבש םירפס :היפרגויֶלביב

 ,ןוירוג-ןב דודל ''תונורכז,, רפסמ

 .1971 תישימח הספדה ,''דבוע םע,, תאצוה

 הרומ ,יקסל דמלמה לצא יתא דחי ודמלש םידימלתל יתינפ ינא .(7 דומע)

 ךשמב ,עובשב אקיפוק איבי םהמ דחא לכש ,הבאלממ ונריעל אבש ,ינרדומ

 .לקש דחא לכ ושכריו ,תועובש םיעברא

 .א לש (1914 ,טסוגוא 21 - 10) ,"הרשע-עברא לש טסוגוא,, רפסה 60

 .דומע 575 .זיראפב רואל אצוה ,תיסורה הפשב .ןיצינ'זלוס

 זכרתמ אוהש ללגב ,בגא ךרד הזו םימעפ המכ קר הבאלמ תא ריכזמ רבחמה

 ,יראצ-יסורה אבצה סנכנ םשל ,תיחרזמה היסורפב ןוכנ רתוי ,ינמרגה חטשב קר

 ךיא ,םירכוז חטב ונלש םישישקה םיאבאלמה .בונוסמאס לרנגה היה ודקפמש

 ,גרבננט ברק) םש התיה הלפמ וזיאו ,הבאלמ ךרד לובגה תא םיסור םילייח ורבע

 לע םיניצקל לכ םדוקו םילייחל הרק המ ,רבחמה ןיינעתמ רפסב .(גרובנדניה

 .היסורפ תמדא

 רבדהו ,תולודג תולפמ דוע יראצה אבצל ויה 1914 ירחאש ,חוכשל ונל לא

 םימעפ המכ רפסב תורכזנ ןכ ומכ .היסורב תולודגה תוכיפהמה ינפל שחרתה

 ,(ןרח וא ל'זרוח) הל'זוח :ןוגכ ,בוט יד ונל תועודיהו הבאלמל תוכומסה תורייע

 .'דבו ,ןיטשנלא ,גרובנדיינ ,(ודלוז) ואדלוז ,ובוליא ,בונאי

 עװתל; סֵקְנְּפ
/ = 

 שחה
 : ןבעגעגסיורַא

 ןדיי-רעוואלמ-דנַאברַאּפ-טלעוו,

 1950 -- קרָאי-וינ
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 הפמב .היינשה-םלועה תמחלמ ןמזב הלא םיחטשב הארנכ ההש רפוסה

 ןויצב ,הנופצ הבאלמ ריעהמ לחה ,חטשה לכ תא םיאור רפסל תפרוצמה

 .גרבסגינקמ קוחריאל דע אבצה לש היינח:תומוקמ

 :הבאלמ לע בותכה ןמ (תיסורמ ישפוח םוגרת) תואמגוד המכ ןלהל

 (?) ''תידדצידדח קר הרובחת התיה הבאלמל,, :102 דומע
 - קוטסילאיב הרובחתה תוליעפ הדקפמה הלצינ םויה לב,, :149 דומע

 ."הבאלמ - השראו

 (ןילדומ) קסבגרואיגובונמ המ םושמ רבעוה אל דודגה לב,, :262 דומע

 ."הבאלמל

 ילב ,ולש הגיסנה ץחלב ,ףתושמ ןוצר לכ ילב הזה דודגה,, :358 דומע

 .הבאלמ ,יסורה לובגה ןוויכל גוסנ היצרניא ךותמ רבכ ,וב םחליי בייואהש

 ."ןאכ דע,, ןמיס תאזילבב ,ןובנ WAY רצבמ אלש יפילע-ףא ,יסורה לובגה

Tyוקל דע תגסל אבצה לכל הדוקפ איצוהש ,עידוה בונוסמאס,, :413  

 ."יסורה לובגל דע טעמב .א.ז ,הבאלמ - גרובסנטרוא

 בוש ?JAIN דציכ הבאלמב חוכיו היה ,טסוגואב 16-ב םויה לב,, :432 דומע =
 | ."איבצמה היהי ימו אבצה תא

 ךילוהל הווצמ ישארה דקפמה :ןכותב הזב קרבמ ךרעל . . .,, :435 דומע

 ,העשה תא ןייצל אל לבא ,'' . . .הבאלמ - גרובסלטרוא וקל ינשה דודגה תא

 עיגה אל ראודהש םימשא ונא אלו ,בונוסמאס ידיל קרבמה חלשנ וליאכ

 "...םשל

 :ליזארב ,ולואפדןס ,ןמלגופ הקבר לש הבתכממ 6
 ךרדה הקוחר דוע םאה :לאש לייח לכ .הבאלמ ךרד ודעצ םידודג 0

 םידוהיה ונחנא .תוצלוח ילבו ףחי חרב אבצה שילש הז ירחא םימי המכ .ןילרבל

 (?להומה אשיז) גרברבליז ,רדל ןמלז םייח ילש אבסה .םורגופ היהי אמש ונדחפ

 ,הייתשו לכוא םילייחל איבהל תורוחבלו םישנל תוארוה ונתנ ,'ץיבולגס ברהו

 ,ךכ ידכ דע םשור השע רבדה .םייקנ םינבל ond nnd ,םיעוצפב לפטל

 .(דבאתה בונוסמאס ,רפסה יפל) םידוהיל הדוה ומצעב בונוסמאסש

 םידוהיל וציברה - "חמש" היה תאז לכב :יקצידניו באזירב ףלוו תרעה

 .תובוחרב

 ,ריפוא עונלוקב ,1972 רבמבונב ,"ידוהי םיסוסיבנוג לש הסנאמור,, טרסה 0

 .יקסנולופ םהרבא :יאמבה .ביבאילת

 ,ןטירסתה םג אוהש ,ושוטאפוא דוד רפוסה לש ונב :םיישארה םינקחשה

 דודג דקפמ ,רנירב לוי :ישארה םיסוסהיבנוג ,קינדארק המלש אוהו

 ןטיפק ומש ,(הבאלאמ :אקווד אוה ולצא המ םושמ) הבאלמב םינוחה ,םיקאזוק

 ."דבוע םע,, תאצוה ידיילע May םוגרתב רפסה רואל אצי םייתניב :הרעה
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 ,המלש לש ונב לבניז ןוגכ ,תויומדה רתי .העודיה תחרקה לעב ןקחשה .בולוטס

 איה .הז הקביק לש ותבוהא םג איה ,תונוז-תיב תלהנמ ,אשותסא ,הקביק

 וריבעיו םיסוסה תא ובנגי ןמזה ותואבש ידכ ,יקאזוקה ןטיפאק oy תקסעתמ

 םיעודי םבורב םינקחשה .רבורג רה ינמרגה לא היסורפל לובגה ךרד םתוא

 .עונלוקה םלועב

 רתוי תצק וכרוא .''ססיטרא דיילא ,, ידיילע קפומ "רולוקינכט ,,ב אוה טרסה

 .(הבאלמ) השבוזמל המוד תצק ףונה ןכל ,היבלסוגויב םלוצ טרסה .יצחו העשמ

 .(םירוציקו םיעטק) :תרוקיבה תבתוכ המ

 ןאמייס ר''דמ ונלביק :(11.7.1971 קרוי-וינב שידייב ןותעה) ''סטרעווראפ,,

 .בולרפ קחצי אוה רבחמה .קרויזוינ ,ןיקצינ

Avyלובגהיריעמ ואצומ ושוטאפוא  Maxonהיסורפל ןילופ ןיב לבנה  

 ;ןפאי היסור המחלמה ברע ,1905 תנש ןמזה ,הבאלמ עוריאה םוקמ .תיחרזמה

 .ינשה ילוקינ ראצה היסורב טילשה

 אל ושוטאפוא ףסוי .לובגה:תבינגמ הבורב הסנרפתה לובגה דיל הרייעה

 .לובגה תבינג :תחא הסנרפו םייוסמ םישנא גוח אלא ,הרייעה לכ תא ראית

 .היסורפל לובגה ךרד יאשחב םיסוסה תא םיריבעמה ,םיסוס-יבנוג תא ראתמ אוה

 ןבומכ ,םה םידוהיה ,םיקאזוקו םידוהי לע רבודמש ,תידוהיה תורפסב ליגרכ

 לבא .םיארפ ,םיחצור ,תוער תויח םתמועל םיקאזוקה ,םידמחנו םירשכה

 DA אוה .םהיניב הזה לובגה תא ושוטאפוא HOY קחמ חבאלמ לובגהיתרייעב
 .יקאזוקה וא ייוגה WIN NM ידוהיה ישונאה ןיבה לובגה תא (לטבמ) טעממ

 אוהש ,הקביק ונבל ריכזמ ,ושוטאפוא יפל ,תידוהיה הרייעב אבאהש ןיינעמה

 תאז ןיאה .תאז איה תודהי וזיא לבא .ידוהי ראשייש ,הקירמאל ותוא חלוש

 "ל'ץיבושפאש לקנאי לש ''טייקשידייה,,

 .(ןליבשב קר דלונ הז דיקפת וליאכ ,קיחצמ סוס לע בכור רנירב לוי)

 לכ ןקחש אוה .ןקחשכ הנוכנ הכרעה לביק אל ,יל המדנ ,ושוטאפוא דוד

 םיישארה םינקחשה ןיב הז טרסב וילע םיעידומ אל .ירוקמ ,קזח ,יסיסע ,ולוכ

 .רנירב לוימ עורג וניא ודיקפתב .(םיבכוכ)

 אל טרסה .דואמ םיחלצומ הרייעל ץוחמ ףונהו הרייעה .םיעבצ DY טרס הז

 הרוטקורטסה התוא ,םילקאה ותוא ,ףונה ותוא .היבלסוגויב אלא ,ןילופב השענ

 הרואפתה לש םירקיעה םיקלחהש יפילעףא ,םירשגו םיכרד ,םיתבה לש

 .טרסה ליבשב דחוימ ןפואב ושענ ,הלובגל רבעמו ''הבאלמ ,ב

 .ותוארל ץעלימ ינאו בוט אוה טרסה

 (27.8.1971 ,קרוייוינב שידייב ןותעה) 'ילאנרושז ןגראמיגאט רעד,

 רמאמה רבחמ .קרויזוינ ,דלפנניב Jan ,יקסניפיל הנוי ר''ויה ידילע ונלביק

 .ןילדרבס .נ ר''ד

 וא "'יוודורב,,ב ותוא ונירקיו ולש רפס וטירסיש ,ידוהי רבחמ הכוז יתמ

 םלועב רבכ אוה רבחמה רשאכ ,תויהל לוכי הז "ילאמרונ,, ןפואב ?דווילוהב

 -בנוג לש ןמורה ,, py הככו םכילע םולשל ''בלוחה היבוט,, DY היה הככ .תמאה
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 wy .ויתרכיה אלו ךסמה לע ןמורה דוביע יתיאר .ושוטאפוא ףסויל "םיסוס

 רחא אל הז תא השע .םימלש םיקלח ופיסוה ןכיומכ ,םייתוהמ ךכ:לכ םייוניש

 .להזכ רבד תושעל ןבל רתומ םאה :הלאשה תלאשנ .ןבה ,ושוטאפוא דוד אלא

 רתוי היה לבא .ילקיסומ טרסל ןמורה תא הניש ושוטאפוא דודש ,ןוסא אל הז

 היסור לובגה דיל ,הבאלמב .תוערואמל ןימאהל תוחפה לכל ,היה רשפא ,בוט

 התאשכ לבא .אלימ .םיסוסייבנוג םג ויה םתסה ןמ ,םידוהי ורג ,הינמרג -

 םהלש "הנויחה,, הבאלמ ידוהי בורש ,םשור ןנובתמה לבקמ עונלוקב בשוי

 AD היה הז םאה .תורקל היה לוכי אל הז .םיסוסיתובינגמ אקוד התיה

 םיסוס יבנוגש ,םיראצה ןוטלש ןמזב ,תרחא הרייעב וליפא וא ,הבאלמב תויהל

 תפייוזמ הדוקפ וארי ,ןיטקרסקל דע ועסי וליאכ ,םיקאזוקל ושפחתי םידוהי

 ?סלקו געלל םיקאזוקה תא ומישיו םדויצ לכ לע םיסוסה לכ תא OWN איצוהל

 חבאלמ ידוהיו הבאלמב ירזכא םורגופ ללוחתמ היה אל ,הז ירחא םיעגר 15 םאה

 םתייה םא .ילאיר אל אוה הזה עטקה טרסב ?דואמ רקי ריחמ םימלשמ ויה

 שיו עושעש הז זא ,ושוטאפוא ףסוי לש רוקמל תוושהל אלו (mow הז לב םילובי

 דוד םג .בוט יקאזוק ןיצק קחשמ רנירב לוי .םיבוט םינקחשה .קוחצל המ לע

 ןכל .ןטירסתמ בוט רתוי הברה בוטייפוא ןקחש .''המלש ,,כ ןייטצמ ושוטאפוא

 .הרתי תוצמאתה ילב טרסה תא תוארל םילוכי

 .תיזגוטרופה הפשב ולואפ-ןסב ןותעמ

 -בנוג לש הסנאמור,, :סורג ןתנ :רמאמה רבחמ .5.11.71 ,"רמשמה לע,,

 :(םיעטק) ."ידוהי םיסוס

 לארשלייאנוש םהבש םירופיסה םתואמ ,יממע רופיס ונינפל םייתניב,,

 ,םייוגהמ קוחצ השוע רשא תידוהיה המכוחה תחצנמ ףוסב ךא ,םידוהיל םיקיצמ

 . . .תעשעשמ הישעמ ,םע תדגא ,תרדבמ הילשא

 ןטירסתה ושוטאפוא דוד טבלתה המכ (?קדצ ילב ילוא) יל ראתמ ינא

 םע אקוודו תידוהי הרייע בצעל ותוצרב ,יאמבה יקסנולופ םהרבא םגו ןקחשהו

 בל טרסב שיש בשוח ינא . . .תימשיטנא הנומת וז היהת אלש ,ךכ ,תונוזו םיבנג

 אוה ךא ,תינוציחה ותרוצב קוידב אטבתמ וניא ילואש ,ידוהי רולקלופו ידוהי

 .ינחיר ירפכ ףונו בוט קחשמ .רפוסמ אוה ובש ןפואבו רופיסה לש וחורב םייק

 ." . ..ידוהיו עוגר ,דמחנ רודיב :םוכיסב

 טרסה יפל השעמה-רופיס

 לבניז ונב ,(ושוטאפוא דוד) קינדארק המלש son הבאלמב םיסוס יבנוג,

 (רעכעליומ :שידייב) םיכילומ on .(קאלוו ייליא) הקביק ,(סאיבוט רבילוא)
 ,(קיקאב רימידלו) רבורג רה ינמרגל םתוא םירכומו לובגה ךרד םיסוסה תא
 תיראצה הלשממה וצ אצוי םואתפ .ינמרגה םישרפה:ליחל םרכומ ודצמ אוהש

 תקלחמ ידיב הרייעה .(1905) ןפי םע המחלמה ךרוצל םיסוסה לכ תא סייגל

 תובורק םיתעל אב הז ןטיפק .(רנירב לוי) בולוטס ןטיפקה שארב ,םיקאזוק
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 הפיה אשותסא איה הלהנמש ,תונוז-תיב ותימאל ,''זירפ הד לטוה,,ב ללוהתהל

 (Dy הקביק לצנמ ןכלו תוחוקל px "ןולס,,ה לעמש םירדחב .(ןאזאק ינייל)

 יד הזחמ .םיבונגה םיסוסה תא םש קיזחמו םירדחה תא (השותסא ותבוהא

 הימורעמב וילא תפנחתמ השותסא ,ןולסב התוש הטמל בולוטס ןטיפאק ,ימוק

 ,תוגרדמה ךרד ,םינוילעה םירדחהמ םיסוסה תא הקביק ליבומ ןמזה ותואבו

 .המחלמל םיריעצה סויג .הרייעב הרזג דועו .רוכישה קאזוקה לש ופאל תחתמ

 "תורענ,,ה DY אשותסא :ןורתפ ואצמ בנג הקביק OY קינדארק המלש ,הצע וצוע

 .רעיב ,ריעל ץוחמ אלוליהב ףתתשהל ולש םיניצקהו בולוטס תא תותפמ הלש

 הבכרמב םיאב םהינש .םילרנג ידגבב םישפחתמ בנג הקביקו קינדארק המלש

 .םילוספ םלוכו םיסוסה ןיב הפיגמ הצרפש ,םיעידומ םשו ןיטקרסקל תראופמ

 לכ לע תוורואה םע ןיטקרסקה תא ףורשל ,םיסוסה לכ תא שרגל שי ןכל

 םיסוסה לע םילוע ,בצמה תא רהמ םילצנמ םיסייוגמה םידוהיה .ןהבש שובלה

 םיניצקה םע ןטיפאקה ינפל הביכרב תרבוע הריישה לכ .לובגל םיחרובו הלאה

 - ופאל תחתמ ול הרקש המ ןיבמ ןטיפאקהשכ .ןבומכ תומורעה תורוחבהו

 *ידמ רחואמ
 ףסוי לש רפסה תא ,רוקמה תא אורקל םעפה דוע:םיאבאלמל הצעה וישכע

 .לוגדה רפוסה ,ושוטאפוא ,ףסוי Ward Jan דוד ללוע המ חכוויהלו ושוטאפוא

 .הבאלמ םשה אל ,תידוהי הרייע לש ףונה אל ,רוקמה יפל אל :רוציקב

 .קוחר - ונלש היגלטסונמ לבא ,ער אל ילוא ,טרס הז
 .1903 תנשמ ,תיסור הפשב ,הבקסומ ,''הידפולקיצנָא .ַאיַאשלוב,, 6

 לובגהמ טסרויו 10 ,קצולפ הינרבוג ,תירוזא ריע ,הבאלמ :2 רוט ,261 דומע

 1899 תנשב .םילותק - םינלופ בורה .םיבשות 13,449 - 1897 תנשב .יסורפה

 ,תשורח:יתב 31 .תושפנ 58 - לודיגה .םירטפנ 156 ,תודיל 412 ,תונותח 52 :ויה
 .לבור 97,400 - תשורחייתב רוזחמ .םילעופ 4

 רד ,גרברבלימ) ןובסל תשורח:תיב ,תואלקח ירישכמל תשורח:תיב

 ,ןיקצינ העיש - הדוס) םיילרנימ םימל תשורח:תיב ,(קיתעמה ,רלדיזנפייז

 קלחש רורב) ,לבור 200,000 לש רוזחמ םע םיקראמראי 6 הנש לכ .(קיתעמה

 םג) תואלקח ירצומב חתופמ יד רחסמ .(קיתעמה - לודג יכה אוה הזב םידוהיה

 .(קיתעמה ,םידוהי ידיב

 -תיב ,םידוהיל רפס תיב ,תבכרה ידבוע רובע רפס-תיב ,םיינוריע רפס:יתב 4

 הזב) DADO תויונח 2 ,סופד-תיב ,היסנכ ,תוטימ 25 םע ינוריע םילוח:תיב ,תסנכ

 .תוירפיס 5 ,(קיתעמה ,םולב בקעי לש דחא

 .1928 תנשמ ,תינמרג הפשב ,ןילרב ,"ןוקיסקל סריימ,,

 םיבשות 17,003 .השרו זוחמ ,תירוזא ריע .הבאלמ :2 רוט ,582 דומע

 ואדלוז תבכרה Mp Troy .(קיתעמה ,שילש ךרעב) םידוהי 5,923 ,(1921)

 תרצותו האובתב רחסמ ,רפסייתב .16-ה האמהמ (שוטאר) היריע תיב .השרו

 תמחלמ ןמזב .1429 תנשב הדסונ הבאלמ ריעה .ןוזמ יכרצו ןובס ,רוע ,תיאלקח

 תוברק ow ויה 1915 ילויב 12-ל ראורבפב 10 ןיב ,(קיתעמה ,הנושארה) םלועה

 .םיזע
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 .1931 תנשמ תיתפרצ הפשב ,זיראפ ,"םירשעה האמה םוראל,, ₪

 ריע ,טיבשות 18,100 ,השראו זוחמ ,ןילופב ריע הבאלמ :2 רוט ,909 דומע

 ,(קיתעמה ,יאדוב רעכאמנייוו םניב) ןיי ,ןובס ,םיטוח תשורח .תירוזא

 .םינלופ 91% ,םיבשות 90,700 ךרעב הבאלמ זוחמב .תיאלקח תרצות

 .1923 תנשמ .תינמרג הפשב ,גיצפיל ,''זואהקורב עסורג רד,, ₪

 לובגל בורק ,השראו זוחמ לש תירוזא ריע ,הבאלמ :2 רוט ,635 דומע

 תמוצ .השראו - ואדלוז - ץיבוקסל תבכרה וק דיל .רבעשל יסורפ-יסורה

 רפסייתב המכ .(םידוהי 6,000( םיבשות 17,000 (1921) ריעב .בושח םיכרד

 .רחסמ ,תשורחל ,תואלקחל םינוכית

 12.7 דע 10.2 הפוקתב (?) גרובסינהוי תיזחב (הנושארה) םלוע תמחלמב

 ''זאינק,,ה היה ןשארבש ,תופקתה דגנ ץיבלג דודגה לש םיקזח תוברק 5

 .תיזחה תא רובשל הצרש ,יאלוקינ לודגה
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Naukowe, Warszawaלמס טסקטה דיילע .תורוש 22 .376 דומע .1967 תנשמ  

 .המחלמה ינפל םירבוחמ ויהש םימלצה ילב ,םילדגמ ינש :ריעה

 יפלא 16,9 .בונח'צ תמר לש ינופצה קלחב ,השראו לילגב תיזוחמ ריע,,

 -תיב ,הבלחמ ,בלח תקבאל תשורח-תיב ,שדח םייחבטמ"תיב .)1963( ,םיבשות

 .ןינב ירמוחו ,ץע תרצות ,םידגבל םילודג אל תשורח יתב ,םידלי ילענל תשורח

 ''ףינס,, ,(19-18 ,15 האמהמ) "ינראפ,, יזוחמ :תויסנכ .ןואיזומ .םיכרד תמוצ

 ןסחמ .18-ה האמהמ ץעייתב ,(18 האמהמ) יסאלקה ןונגסב היריעה תיב ,(1786)

 השבוזאמשב .1429 תנשמ - ינוריעה סקדוקה .18יה האמה תיצחממ םסא -

 .תינוריעיאל ''ובטסוראטס ,, זכרמל ריעה התיה "הנורוק,,ה תכלממל הפרטצה

 16-15 תואמב .היסורפל השבוזאממ ביתנב המוקמל תודוה ריעה תוחתפתה

 תיצחמב ריעה תא ואיבה תופירשו םידבשה תולפנתה .רחסמ:יריעל הבאלמ התיה

 ריעה הלחה (1877) הבאלמל השראומ תבכרה תיינב םע .דורי בצמל 17-ה האמה

 האובת תרצותו רקבל ,רמצל ירחסמ זכרמ התיה 19 האמה ףוסב .חתפתהל

 (.םימסא ,חמק תנחת)

 - ילכלכה DIX .)1963( םיחרזא 65.6 ,.רמ רטמ 991 :'"קסבאלמ טאיבופ ,

 .תואלקח

 לילג,, ,תורוש 30 .1970 תנשמ תינלופה הידפולקיצנאה התואמ .הבאלמ

 .(1968) םיבשות יפלא 19,5 .השראו

 .יתיישעתיירחסמ זכרמ - םלוע'תומחלמ יתש Paw הפוקתב :הירוטסיה

 ידיילע ריעה בחרמב םינמרגה תשילפ ינפמ הננוגתה 1939 רבמטפסב 1-372

 םלהליו קינבוקלופה לש ודוקיפ תחת םילגרה:ליח לש 20-ה היזיבדה לש םידודג

 .םינמרגה ידיילע ורבשנ אלו דמעמ וקיזחה תועש 80 .ץיבליקשיל י'זדנא

 ,ןילדומ,, תיזחה דקפמ לש ותדוקפ תלבק oy הכרעמה תא ושטנ םיניגמה

 הדגירבה ידײלע קזחוהש ,הבונג'ז רוזאב ינמיה ףגאה טטומתה רשאכ

 םהילא העיגה אל הגיסנה תדוקפש םירוזא ויה .םישרפהיליח לש ''השבוזאמה ,
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 וגרהנ הבאלמ תוביבסב וללוחתהש תוברקב .רמה ףוסה דע םידדובמ ומחלנ םהו

 .םיעוצפ םיפלא 2-479 םיינלופ םיניצקו םילייח 700 לעמ

 פ"ב .םיבשות ףלא 11 הבאלמב ופסינ רלטיה יסגלק לשירזכאה שוביכה בקע

 .הייפכ תדובעל Manan“ ךייר,,ל ולגוה הביבסהמו הבאלממ םיבשות םיפלא

 רלטיה ישנא ואיצוה 18.1.45-ב .םישנא םיפלא 14,7 םשמ וריבעה ,ךכל ףסונ

 םינשב .םידליו םישנ םהיניב הבאלמבש רהוסה:תיבמ םיריסא 364 גרוהל

 התיה הלאה םינשה לכב .םייפכ תדובעל זוכיר הנחמ הבאלמב היה 5

 .םינמרגה דגנ תינלופה ירמה תעונת הליעפ

 "הימרא ,ה ,48-ה 'הימרא,ה ,תיטייבוסה תיבוזאמה הדיחיה תרגסמב

 היינשה הידרבגהו תישימחה תניירושמה "הימרא,,ה ,48-ה תניירושמה

 תיזחל םיכייש םתויהב תיניצר תרובגתו הרזע הבאלמ רוזא גישה ,היסורולאיבה

 .םדמ םיבוקע תוברק הבאלמב וכשמנ םיימוי .תיחרזמה היסורפ

 לעמ טולה רסוה 19677 .םינמרגה לועמ הבאלמ הררחתשה 19.1.45יב

 .הבאלמב (םואלוזומ) ןורכז-תבצמ

 .1945-1939 תוברקב ''השבוזאמ ,,מ הבאלמ ,'ץיבקשוי .ר :היפרגוילביב

 .1968 ,השראו

 (?war יללה הירא ידיילע םגרותו לבקתנ עטקה) .ןיא - הבאלמב םידוהי לע

 .(קירסמירפכ 'ץיבולייב

 naw ,תילגנא הפשב ,םילשורי ,"רתכ,, תאצוהב ,"הקיאדוי הידפולקיצנא , ©

1972. 

 .היפרגויליביב דועו תורוש 75 ,187 ,186 ,185 :םידומע

 .ןילופ זכרמ לש חרזמ-ןופצב ,השראו זוחמב ריע .הבאלמ

 לע תססובמ תידוהיה הליהקה תודוא רתויב תמדקומה היצמרופניאה

 לש ומשל רושקה ,םד תלילע הרקמ לע ח"ודב הלולכ איה .1543 תנשמ תודועת

 תוחפשמ 23 םש ויה 1569 תנשב .(בלסוגוב :תינלופב) היכרב הליהקה סנרפ

 רקבב רחסמ היה םתסנרפ רוקמ .345 םרפסמ הלע 1568 תנשב .תוידוהל

 ריעה תא ודימשהש ,תופירשו 1670 תנשב''היטסוה ,, לוליח לע הנולת .הכאלמבו

 הלדג ךדיאמ .םידוהיה רפסמב תיתגרדה הדיריל ומרג ,1692-בו 1658-ב הבאלמ

 טופישה םוחתל רבעמ היהש ,'ידורבאז,, םשב רברפ לש תידוהיה היסולכואה

 .םיכומס םירפכב םידוהי רפסמ לדג ןכיומכ ,ינוריעה

 תוליעפ ,בונח'צ תליהק לש ןוטלש תחת הבאלמ תליהק התיה 1753 דע

 האיבה 18-ה האמה לש תונורחאה םינשה םישולשב רוזיאב תרבגומ תילכלכ

 םיכומסה םירפכבו הבאלמב ויה 1765 תנש דקפמב .תידוהיה היסולכואה יובירל

 ויה ריעב םיתב 15 .תלוגלוג-סמ ימלשמ 487 תונומה ,תוידוהי תוחפשמ 0

 יסורפה שוביכה רחא .תושפנ 718 םינייצמ 1781-מ תורוקמ .תידוהי תולעבב

 אל תוכזה) "סיאדוי סידנרלוט ןונ הד,, הגיליבירפ ריעה הלביק 1795 תנשב

 .ידורבאז רברפב רוגל ורבע םידוהיהו (םידוהי תובשייתה רשפאל

 .1807-ב השראו לש הלודגה תוסכודה םוק oy הבאלמל ורזח םידוהיה
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 םיבשותה לע תולבגה בקע .םיבשותה ללכ לש 15%"כ םידוהי 137 - 18087

 רוגל תושר םידוהיל הנתנ םש קרו םידוהיל דחוימ עבור עבקנ ,םידוהיה

oyיאצוי לש םיטעומ םירקמ  ynטעמכ רוסיא היה ךכל ףסונ .ללכה  

 ריע התויה ללגב ,הבאלמב רוגל םירחא תומוקממ םידוהי לע טלחומ

 .(היסולכואה ללכמ 36%) םידוהי 782 הבאלמב ויה 1824-ב .לובגה רוזיאב

 .ידיינ אלד יסכנ לש תולעבו וטיגה ,םירוגמ לע תולבגהה ולטוב 186273

 חתפתה )1883( גיצנאדלו )1877( השראול הבאלממ תבכרה וק תלעפה ךיראתמ

 םתסנרפ רוקמ היה אבצל הקפסהו הז רחסמ .ץעו רקב ,אופסמב רחסמה דואמ

 דע 1,650-מ םידוהי תיסולכוא הלדג 18977ו - 1857 ןיב .םיבר םידוהי לש

 .(םיבשותה ללכמ 41%) 5

 םע .19 ה האמה תישארמ הבאלמ ידוהי לצא השגרוה תודיסחה תעפשה

 1870-ב) - .םידגנתמה תעפשה הרבגתה האמה ףוסב םיילכלכה םיאנתה תבטה

 השמ לאיחי 'ר ,הבאלמ לש ןורחאה הבר .(ריעה לש הברל ץישפיל ףלוו הנומ

 .םידגנתמה דחאב עודי היה (1901-מ ןהיכ) 'ץיבולגס

 1905-1920 תונשב .ןויצ יבבוח לש גוח ריעב דסונ 18907"ה Maw ףוסב

 תרכינ העפשה ושכר "ןויציילעופ"ו "דנוב"'ה ,םימורגופו הכיפהמה תפוקת

 .הבאלמ לש היצנגילטניאהו םיריעצה ,םילעופה לצא

 רבחמה ,ושוטאפוא ףסוי רפוסה םתלועפ תא וליחתהו ודלונ הבאלמב

 ןיב .רתלא רוטקיו ןילופב ''דנוב,,ה גיהנמו יאנותעהו יקסבשרו ריקי ירבעה

 הבאלמב .6,301יל 5,925-מ הבאלמב תידוהיה היסולכואה הלדג 19277 1921

 השמ ,יקסבשרו םינוב ויה ויכרוע ןיב ."ןבעל רעוואלמ ,ONT ןותעה עיפוה

 .יקסל השמו ןייטשנטכיל

 :האושה תפוקת

 תלחתהב .םידוהי 6,500 ךרעב הבאלמב ויה היינשה םלוע-תמחלמ ץורפב

 .הביבסבו המצע ריעב תסנכה:יתב לכ תא םינמרגה ובירחה 1939 רבמבונ

whanץצ'זיזדנימל וחלשנ םידוהי 300 .1940 רבמצדב 6-ב ךרענ ןושארה  

 םידוהיה לש הזל המוד היה םלרוג .ןילבולו בוטראבול ,('ץירזמ) יקסלדופ

 24-ב ,הז ירחא םייתנש לסוחו 1940 רבמצדב 8-ל 7-מ םקוה wan .םיימוקמה

 10.11.1941 ןיב תונחמל וחלשנ םינורחאה םידוהיה .1942 רבמבונב

 הליהקה .הקנילברטב תוומ הנחמל וחלשנ םידוהיה לכ טעמב .10.12.1942°9

 הבאלמ יאצוי לש םינוגריא .האושה ירחא השדוח אל הבאלמ לש תידוהיה

 .וקיסקמבו תירבה:תוצראב ,לארשיב םיליעפ

 :היפרגויליביב

 19-ה תואמב תידוהיה היסולכואה :יקסניטוישאו .ב :סקדניא ,סקנפ ,ןרפלה

 ./תינלופב / .(1930) 207

 ./תינלופב/ (1959) השבוזאמ יריע תוחתפתהו הזנג :הריזאפ .ס

 ./שידייב/ )1939( קצולפב םידוהיה תודלות :קנורט .י
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 השדחה היסורפ חרזמו ברעמ לש הקיטסיטטסו היפרגואיג :הקסלה TID .ג.א

 .(1800 ,ןילרב)

 )1950( הבאלמ סקנפ :יקצש

 /תינלופב/ (1700) םידוהי דגנ םיילנימירק םיטפשמ לש םידה :יקסבוחו'ז .ס

 )1967( ''ןועידי,, לארשיב הבאלמ יאצוי ןוגריא

 .(1950 ,שידיי) הבאלמ סקנפ

 (ןמלג) יצ .א :םותחה לע

 תלהנמ ,ץינלק תיבמ ,קינורט תור תאמ ונלביק ומוגריתו רמאמה תא

 .םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה-תיבב יפרגויליביבה תורישה

 and .תכרעמה רבחכ לטנזור הדוהי ר''ד ףתתשה ''הקיאדוי הידפולקיצנא ,,ב

 .םינוש םיאשונ לע םירמאמ המכ םג

 ,ןדיי רעוואלמ PP דנאבראפיטלעוו ןכרוד ןבעגעגסיורא ,עוואלמ סקנפ
 .1950 ,קראייוינ

 תודלות רקחל הדוגא ,"דעלג' תאצוה .קראמ רב ,"ץיוושוא תליגמ"
 תימלועה היצרדפה ,ביבאילת תטיסרבינוא לש ודוסימ ,ןילופב םידוהיה
 .1978 ,ביבא-לת .'םילעופ תירפס" תאצוה ,ןילופ ידוהי לש

 הבאלמ יאצוי ןוגרא תאצוה .םירמאמ ץבוק ,ל"ז סינוי באז קחצי ר"ד
 .1966 ,ביבאילת ,לארשיב
 -לת ,"ךונחו תוברת" תאצוה .בוקרוט סנוי ,"תידוהי השראו התיה היה"
 .1969 ,ביבא

 ,"םילעופ תירפס"ו "רוכז" תאצוה .דנברבה ןועמש ברה ,"םשה שודיק"
 .1969 ,ביבאילת
 .ביבא-לת ,1969 ,"דבוע םע" תאצוה ,ןוירוגיזב דוד ,"תונורכז"
 ,"םילעופ תירפס" תאצוה .רורד יול :ךרע .םיכרכ 3 ,"ריעצה רמושה רפס"

sax dn ,1961-4 
 תירפס" תאצוה .תווצ תכירעב .םיכרכ 2 ,"םידוהיה םינזיטרפה רפס"
 .ביבא-לת ,1959 ,"םילעופ
 תירפס" תאצוה .ןמטוג לארשי ר"ד .ואנקריב:ץיוושוא רפס ,"רפאו םישנא"
 .1957 ,ביבא:לת ,"םילעופ
 ,"הרונמ" תאצוה .ןינאצ יכדרמ .תוברחנ תוליהק ינפ לע yon ,"םלוע-לת"

 .1952 ,ביבאילת
 תודלות רוציק .ביבא-לת ,ביבא-תמר ,"ןמדלוג םוחנ ש"ע תוצופתה תיב"
 ,תירבע ."הקיאדוי הידפולקיצנא" - "רתכ" תאצוה יפל הבאלמ תליהק
 .תילגנא
 .1977 ,ביבא-לת ,"ךוב-לארשי" גאלראפ ,קראמ רעב ,'ץיוושיוא תליגמ"
 בורח טרעדנוה רעביא עזייר .א .ןינאצ יכדרמ ,''קָאטש PX ןייטש רעביא"

 .1962 ,ביבאילת ,'סעיינ עטצעל" גאלראפ .ןליופ ןיא תוליהק ענעראוועג
ATR”עשראוו ןברוח ... ןעוועג סע זיא ", ONIN?ןבעגעגסיורא ,וואקרוט  

 -סאנעוב ,עניטנעגרא ןיא ןדיי עשיליופ ןופ גאלראפ ןלארטנעצ ןכרוד

 .1948 ,סערייא
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 םילוע ןופ דנאבראפ ןכרוד ןבעגעגסיורא ,"לארשי ןיא ןטפאשנאמסדנאל"
 .1961 ,ביבא-לת ,לארשי ןיא ןליופ ןופ
 גאלראפ ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ,"אטעג רעוועשראוו ןופ ןציטאנ"
 .1952 ,עשראוו ,"ךוב-שידיי"
 ןיא רעוואלמ PD דנאבראפ ןכרוד ןבעגעגסיורא ,סינאי באז קחצי ר"ד
 .1966 ,ביבאילת ,לארשי
 .1968 ,קראייוינ ,גאלראפ-"אקיצ" ,שינאי עוויר ,"טסאג"

 - אטעג רעוועשראוו ןופ רעטסעווש-ןקנארק יד ,גרעבנירג-במאלאג אלא
 ,לארשי ןיא רעוואלמ ןופ דנאבראפ ןכרוד ןבעגעגסיורא .וואקרוט סאנאי
 .1970 ,ביבאילת

“Scroll of Agony’’, The Warshu Diary of Chaim A. Kaplan. Edit. Hamish 
Hamilton, London, 1966. 

 רופיס) .22.4.1974 :יעובש ףסומ ,"ץראה" .רטסירפ ןמור ,"רוזחלו חורבל"
 .21 ,11-10 ע"ע .(ץיוושוא הדמשהה הנחממ םתחירב
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was allowed to testify with my head covered. I noticed that they 
removed the cross that stood in the middle of the courtroom. The 
judge asked that we be seated, and explained that the testimony 
would proceed by a series of questions and answers. My 
testimony lasted two hours. I was questioned by the judge in 
German, and answered him in Hebrew, with -the translator 
translating. I explained that the accused was one of the worst 
sadists in the Mlawa ghetto, had participated in all of the ex- 
ecutions and played an active role in the liquidation of the ghetto. 
With my own eyes, I had seen him shoot a young girl named 
Kleiner, the granddaughter of Yehoshua Nachowitz, when he 
discovered money sewn into her clothing. All during my test- 
imony, the criminal sat with downcast eyes, not daring to lift 
them. This was probably because I spoke Hebrew, since he 
started to argue with Pesach during Pesach’s testimony in German. 
So passed the first day of my testimony. The next day the in- 
vestigation went into even greater detail. This lasted for a half 
day and towards the afternoon we returned to our hotel. The 
audience in the courtroom behaved very well, and took great 
interest in every detail of the trial. 

We were informed that up until one year earlier, Policat 
had served as the chief of police in Hassan, a city near Irnsberg, 
and had been looked upon as a very respectable citizen. People 

= could not grasp how this man could have acted in such a barbaric 
manner. He was sentenced to life imprisonment, although he 
submitted an appeal. We felt that we had fulfilled our obliga- 
tion by sending at least one of the criminals to his punishment. 

In the early evening we left Irnsberg and parted ways. 
Pesach traveled to Belgium to visit family, and I continued on 
to Frankfurt where I met Peles (Poltusker) and his friend Haussman, 
who were to testify with the second group. I related to them 
details of the trial so that they would know what to expect. 
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priest who had been asked by the Friends of Germany and Israel 
Association to look after us. Representatives of the Red Cross 
saw to it that we did not become bored. The evening before 
the trial we had an interesting discussion. They were very interest- 
ed in knowing about Israel and we provided the explanations. 
The priest was well informed since he had visited Israel two years 
earlier with his family. They brought us newspapers reporting 
that witnesses had arrived from Israel and would be testifying the 

next day. In the morning we arrived at the courtroom, where 
many people awaited us. Among them was the only Jew living in 
Irnsberg and his wife. This man had lived in the Borochov 
neighborhood of Givataim before leaving Israel 50 years ago. 
His wife spoke Hebrew very well. I asked him how he felt to be 
the only Jew in this isolated city. He explained that in the begin- 
ning it was difficult for him, having been born in Israel, but cir- 
cumstances had forced him to leave. He invited us to his home. 
In the meantime we were photographed by journalists who were 
present. The photographs were published in the local papers the 
next day. Before the start of the trial we were approached by a 
young man, who in fluent Hebrew presented himself as a ‘‘Sabra’”’ 
from Tel-Aviv. He explained that he would serve as my translator 
since Sheiman Pesach would be testifying in German. We did not 
know then how helpful this young man would turn out to be. 
He served not only as a translator but as lawyer as well. His 
knowledge of fluent German and Hebrew aided us greatly. 

The courtroom was full when we entered. Sheiman and 1 
entered, and immediately recognized the criminal Policat sitting 
with his lawyer on the right side of the room. Pesach suffered a 
terrible shock and was taken out of the courtroom in order to 
recover. He was supposed to have been the first to testify, but 
under the circumstances it was decided that I would testify first. 

The judge and 12 jurors entered the courtroom. Every- 
one rose as they took their places in a semi-circle. The judge 
called out my name and that of my translator. We approached the 
bench where I was asked by the judge if I understand German. | 
replied that I did understand, but that it was difficult for me to 
speak since I had not used the language for so many years. He 
politely asked me to remove my hat. My translator explained to 
him that as a religious Jew, I was unaccustomed to appear with 
my head uncovered. They were surprised to hear this but after a 
short consultation between the judge and some of the jurors, I 
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Avraham Hendel 

My Testimony Against a Nazi Criminal 

I was contacted by the Israeli Police and was requested to 
relate what I knew about the Mlawa ghetto. A man from the 
department of Nazi hunters was sent to my home and _ for three 
days he sat with me and recorded my story. Briefly, I described 
the Nazi criminals and their principal duties in the ghetto. Among 
those I recalled, was the infamous criminal, Policat. I subsequent- 
ly received a notice from Germany on February 3, 1971, that 
Policat had been arrested and would stand trial. They requested 
that I testify against him. The Israeli Police encouraged me to 
travel to Germany in order to testify. I had the option of testi- 
fying in Israel as others had done. I agreed to travel to Germany 
on condition that I could give my testimony in Hebrew and that 
a translator would be provided. My purpose was twofold: in 
Hebrew I would be able to express myself freely, and the criminal 
would thus be forced to hear testimony against him in this lan- 
guage. Those who remember and know Policat understand the 
significance of this request. 

The police objected to my condition, maintaining that 
it was difficult to find a good translator from Hebrew to German. 
I stood my ground, refusing to travel if my request was not 
granted, and finally they relented. Zelig Avraham, Pesach 
Sheiman and I were scheduled to leave for Germany on June 9, 
1971. Avraham Zelig changed his mind at the last minute so 
only the two of us departed. 

We flew to Frankfurt, where we stayed for two days. 
Pesach Sheiman stayed at the Rex Hotel which was owned by 
Reuven Shroot (of Mlawa), and I stayed with relatives who reside 
in Frankfurt. We then flew to Dusseldorf where we discovered 
that the city of Irnsberg, where the trial was taking place, was 
located on the German-Belgian border and there was no direct 
train to the city. We decided to travel by taxi and arrived at 
Irnsberg three hours later. We had been registered in advance 
at the largest hotel in the city. Each of us received a private 
room and food according to his choice.. 

The city of Irnsberg is situated between mountains and 
forests, and is very beautiful. The people there were very cordial 
to us. On the day we arrived we were contacted by a Protestant 
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Hendel had testified a few days earlier and had already left. 
As the time for my testimony neared, my mental state 

was awful. I could not sleep or eat in anticipation of the face- 
to-face encounter with the Nazi devil, Policat. 

I appeared in court on May 18th at 9 o’clock in the morning 
My friends who were scheduled to testify the next day accom- 
panied me. As 1 waited in the corridor of the court to be called 
in, a man whom I instantly recognized as the murderer Policat, 
appeared. I collapsed on the spot. I received first aid and re- 
covered after about a half hour. Although the judges wanted to 
postpone my testimony, I insisted on testifying on condition that 
I would not have to look at this Nazi, and that my testimony 
would be given in Hebrew. My request was granted. I would like 
to mention that the people of Irnsberg were very sympathetic to- 
wards us and hostile to the Nazi. 

My testimony lasted two hours as I repeated what I had 
related to the Nazi war criminal investigators, adding details that 
suddenly came to me in the course of my testimony. The others 
testified that day and the next. 

I remained in contact with members of the Christian Israeli 
Organization after my return to Israel. From them I received 
clippings from the German newspapers related to the trial. On 
June 25rd, 1971, the Nazi Policat was sentenced to life imprison- 
ment with the right to appeal. 

It did not make any difference to those who were killed. 
For those of use who survived and travelled to Germany to testify, 
however, at least we helped bring the criminal to his punishment. 
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Ben Zion Bogen, Mordechai Purman, and Zelig Avraham were un- 
able to travel due to ill health, and had to testify in Israel. 

I, too, was anxious about making the trip to Germany. I 
did not know if I could bear recollecting all the atrocities of the 
past and then perhaps see the butcher go free or receive a sen- 
tence of one or two years. However, the obligation I felt towards 
those who had not survived tipped the scale, and I decided to 
appear at the trial in Germany. The trial was to take place in the 
city of Irnsberg in the state of Westphalia near the Ruhr region 
where Policat had taken up residence. There he had served as 
chief of police, hoping that the hand of justice would not catch 
up with him. Had he not been recognized he could have lived 
out the rest of his life in this quiet hideaway. 

But fate played against him. By chance, he was recognized 
by a German ‘‘goy’’ named Brecht who was the chauffeur of Funk, 
a member of the Mlawa City Council. He reported Policat’s 
whereabouts to the branch of the German government that dealt 
with Nazi war criminals. In order to obtain positive identification, 
an eyewitness to the murder of a young Jewish girl by Policat in 
the Stzhegowo ghetto was sent to Jrnsberg. On the basis of his 
testimony the case against Policat was opened. My friends Avra- 
ham Hendel, and Pesach Sheiman were the first to leave for 
Germany on the 12th of May 1971. Avraham Haussman and I were 
invited to testify on the 18th of May, 1971. 

On May 14th, 1971 we left for Germany, arriving first in 
Frankfurt where Moshe David Frenkel resides. As he had also 
testified against Policat, we were anxious to learn some details 
of the trial. What the judges were like and how the population 
reacted to the trial. Unfortunately, neither Frenkel nor the other 
Mlawans residing in Frankfurt were able to meet us. I would like 
to mention here the gesture of Yaacov Zilberstein from the city 
of Ripin, who lived in the Mlawa ghetto and and suffered with us 
in the concentration camps during the war. He travelled more 
than 200 kilometers by car in order to greet us at the Frankfurt 
airport, brought us to our hotel, and stayed there with us for two 
days until we left for the trial. I will add that Yaacov Zilberstein 
is willing to offer financial help to any Mlawans in need. 

We left Frankfurt on May 16th, travelled by plane to 
Dusseldorf and from there to [rnsberg by train. On the way we 
were aided by the Christian-Israeli Friendship Organization. In 
Irnsberg all the Mlawans were staying at the same hotel: Forma, 
Kozheni, Aduna, Haussman,Soldaner and myself. Sheiman and 
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For three months my wounds went untreated. Here, in 

Israel, I underwent an operation. 

Testimony Against a Nazi Criminal 

During the Second World War, the Polish Jewish Com- 
munity was annihilated. The Nazi oppressor did not spare the 
Jewish community of Mlawa. What happened is related in detail 
in the Mlawa memorial book. I will only point out two Nazi 
butchers from the Mlawa ghetto: Foss and Policat. Two devils 
who cast terror on the ghetto, killing, hanging, and whipping. 

The refugees who survived the concentration camps have 
still not forgotten what they went through in the Mlawa ghetto 
at the hands of these two hangmen. 

A branch of the Israeli police was established to investigate 
Nazi war criminals. They questioned survivors of the ghettos and 
presented all the material to the German government in order to 
initiate legal proceedings against Nazis who were still alive. Thus, 
former citizens of Mlawa and the surrounding towns of Shrensk, 
Rachonche, Zhuromis, Stzhegowo and Ripin were summoned 
to this branch in order to relate what they knew of Nazi war 
criminals who were in the Mlawa ghetto. I also testified. 

I had more than a little to tell, particularly where Foss and 
Policat were concerned, although we had no idea if they were alive 
or dead. Shortly thereafter, some of us who had been in the 
Mlawa ghetto were invited by the Germans to testify against the 
Nazi Policat. I will briefly describe this criminal. He was born on 
June 3, 1907, in Minserburg, East Prussia. He was commander of 
the gendarmes assigned to the Mlawa vicinity, who terrorized the 
Jews, among the rest, by ordering his dog to attack on command. 

People were invited from the United States, Australia, 
Germany and Israel to testify against him. From Israel were 
invited Hendel Avraham, Pesach Sheiman, Zelig Avraham, and 
myself, and also Ben Zion Bogen of Stzhegowo. Yosef Haussman 
of Shrensk and Mordechai Purman of Ripin. 

From the United States came Leibel Kozheni, Harry (Hersh) 
Forma and Reuven Soldanar of Shrensk; from Australia: Eli- 
melech (Melech) Aduna. We were all survivors of the extermina- 
tion camps. 

1 was one of the four who travelled from Israel to Germany-.. 
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Ukrainian, Belgian and French prisoners.) The prisoner in charge 
of us was a sadist. Every week he would take us down to the yard 
naked, to wash in the cold, and would suddenly check to see if 
our feet and nails were clean. If someone did something to his 
disliking, he saw to it that his food ration was decreased. He was 
known to order everyone back to the block in the middle of 
work in order to conduct a search. It was forbidden to carry 
knives and handkerchiefs. He would confiscate everything so 
that there would be no trading. It was forbidden to sleep in 
socks. Still, very few of those who arrived with me became ill. 
Later, another transport arrived from Mlawa. They were treated 
brutally. Food was withheld for any infraction and passed to us in 
the other ha!f of the block. The block was divided into two long 
rooms with beds lining each side. Most of those from the second 
transport suffered from dysentery. We had already become ac- 
customed to the food. 

At that time I broke both legs after falling from a height of 
8 meters. The day the camp was evacuated, I was left in the 
hospital. I lay there untreated as all the prisoners left the camp, 
leaving only the sick ones behind. They were planning to exter- 
minate us. We were left a double portion of bread which I gave 
to a man who had helped me in the hospital. He carried me on 
his shoulders when I needed to use the toilet. One doctor, who 
had probably volunteered to do so, remained with us. He was 
not a surgeon. One night the Russians bombed the compound, 
setting off a fire in the hospital barracks. I crawled on all fours 
to the door where I was hoisted onto someone’s shoulders. Both 
of us fell and were injured. After the fire was extinguished, 
we returned to the hospital. There was no food, no water, and no 
heat. The Germans brought a loaf of bread to each of us. About 
90 of us remained and we were ordered not to leave the camp. 
Outside the gate there were S.S. living quarters and some people 
entered to search for food. Caught by the S.S., they were warned 
that anyone attempting to leave the camp would be shot. The 
Germans were frightened because the Russians had surrounded 
the camp. On the tenth day, the Russians arrived. They were 
unable to do much for me since there was no electricity and no 
X-ray machine. They transferred all the patients to Auschwitz 
by wagon. There was a doctor from Vilna or Grodna whose name 
was Gordon. The patients there told us that the Germans had 
lined them up outside, and as they prepared to shoot them, a 
messenger arrived and they all fled. 
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ing? More or less they did. But there were those who said, ''1 am 
going with my parents’’ and others who felt that if there was a 
shadow of hope, it lay in avoiding the ‘‘selections’’. I, for example. 
would pinch my cheeks in order to appear healthier. Everyone 
thought that in a month or so things would ease up. There were 
rumors of victories on the Russian front and people escaped to the 
forests near the Russian border. Mlawa was very hard pressed. 
On one side was German territory, Prussia to the north and east, 
and to the south, the river, which was difficult to cross. The 
surrounding population was very hostile to the Jews. We heard 
of no Jews who found refuge with these ‘‘goyim’’. 

There were cases where families were brought to a con- 
centration camp together. For instance, two brothers of the 
Rosenberg family were sent to the same camp. They received 
identical rations and worked at the same jobs, yet the older 
brother became ill and died. Inside the camp, factories were 
built and most jobs were related to the war effort. If an internee 
became weak and was unable to work, he was killed. There was 
no need for an unproductive worker. 

Once, a group of people (‘‘muselman’’) designated for the 
crematorium, were taken and loaded onto trucks. One 5.9- 
officer travelled with one or two hundred people, but they were 
unable to overpower him because of the guards that were all 
around. Some, however, did break away, most to be caught and 
returned to the camp, where they were publicly hung. In order 
to keep the people calm, they were told that they were being 
taken to a health resort and would be returned to camp. 

I worked in a 10 story building that was supposed to be a 
power station, whose basement served as a bomb shelter. But 
there were clear instructions: all workers were to run to the 
fields during an air raid. Most probably, the feeling was that if 
the pilots spotted prisoners in the fields, they would not bomb 
the site. An alarm was sounded at the first sign of airplanes 
approaching. 

There was a young man named Avraham London who used 
to buy potatoes in the other block. The blocks were two stories 
high. On the bottom floor he would buy potatoes in their skins 
and carry them in a cloth bag tied to his trousers. One day he was 
caught by a German who beat him severely, breaking London’s 
ribs. This was in 1942. (The treatment of political prisoners was 
totally different. Besides Jews, there were also Polish, Czech, 
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said, one day 100 people were arrested, I among them. Fifty 

were killed. The ones who were left alive were forced to dig 

a trench for the bodies while Germans carrying machine guns 
stood on guard. If anyone had uttered a sound, all would have 
been shot down. Should they have revolted? Perhaps yes, but 
it is human nature to hope: This one has died, perhaps I| will 
live! Here stood the beast that slaughtered all of Europe and 
nevertheless each man continued to think as an individual. 

Desperation 

Every transport was directed to Auschwitz. There the 
people went through a ‘‘selection’’ according to age. A certain 
number of those under 20 went to school. We arrived in dark- 
ness. The buildings were tall, the streets poorly lit. We were led 

by one man, dressed in black, who was also an internee. Sud- 
denly we saw people walking around in pyjamas — another world. 
They brought us into a yard where many people were wandering 
about, and ordered us to empty our pockets and relinquish any 
parcels. When they told me we were going to shower, I had an 
unpleasant feeling. We stil! had not heard anything; it was just 
a feeling in my heart. We really did shower. We were shaved 
and dressed in pyjamas. Looking at one another we burst out 
laughing at our strange appearances. Leaving the showers, we 
were handed strange, unmatching clothing. Hats were also dis- 
tributed and there were those who wound up with hats that 
hardly fit on their heads. The next day we gradually began to 
understand what was happening in the camps. 

At the beginning, there were ‘“‘transports’’ to a construction 
school called ‘‘Moyer Shuleh”. 170 people from Mlawa and 

Chechanov attended. The school was located in a work camp. We 
worked at constructing buildings and slept in the alleyways, 
warmed only by fires we made. The beginning is always difficult 
until one becomes accustomed to the conditions. In the summer- 
time, things were easier. 

A mother who sees her child drowning will jump into the 
water to save him even if she does not know how to swim. In this 
case, the people knew what awaited them. They arrived at the 
Auschwitz train station where they were separated into groups: 
old people, parents, parents with babies, youngsters, and those 
able to work. Didn’t they comprehend the purpose of this group- 
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the Germans. He was a smart and courageous Jew. 
The Jews of Chechanov were very bad off since Gestapo 

headquarters were located there. 
Except in rare cases, "8 Jew remains a Jew.’’ How does 

one place value on a Jewish soul? It is well known that without 
smuggling we would not have been able to exist. The Jewish 
policemen tried not to ''966' and perhaps indirectly gained by 
this action. They stood near the gate and put their own lives 
in danger if they turned a blind eye to those smuggling things 
into the ghetto. Goods were slipped through holes in the walls 
and fences late at night. There were ‘‘goyim’’ who made large 
profits selling things to the Jews through these cracks in the 
walls surrounding the ghetto. The craftsmen worked for the 
Germans. There were carpenters and shoemakers who were 
able to lead somewhat normal lives by trading their services. 
They did not suffer from fear that they would be sent out to 
work, nor from lack of necessities at home. 

Guttman cooperated with the Germans and gossip had it 
that he had abandoned his own wife. I knew this family well. 
Before the war, I went to school with one of the sons, the one 
who was later hung. We lived in the same neighborhood, our 
homes facing one another. Guttman was unemployed most of 
the time, and his wife supported the family by making hats. He 
was a butcher by trade but did not own a butcher shop. In the 
ghetto they lived well. Guttman was feared almost like the 
Gestapo. After his son was hanged, he became a monster, even 
delivering his wife into the hands of the Germans. He had an- 
other son and daughter who were later sent to extermination 
camps. His son ran the only cafeteria in the ghetto. Guttman 
knew he would not be able to save his son, and the moment he 
knew that his son’s time was up he no longer cared for anything. 

There were births in the ghetto but very few weddings. 
A special permit was issued during funerals that allowed 10 men 
to leave the ghetto. 

‘Why did these people not commit suicide? Why not 
“Tamut Nafshi im Plishtim’’? (Let me die with the Philistines.) 
Where there were pockets of resistance, there were always outside 
influences. I, too, had crossed the border into Russian territory 
and then returned. But with the establishment of the ghetto, 
it became difficult to leave. Only those who could prove them- 
selves ‘‘goyim”’ were able to exist outside the ghetto. As I have 
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and the outside world and was also responsible for supplying the 
needs of the ghetto population. There was a time when coal was 
allowed to be brought into the ghetto at certain hours and people 
hurried to buy it. 

The Germans could have starved the ghetto. They asked for 
volunteers to join the police force. People joined in the hope of 
saving themselves. There were some who thought it might be a 
good way to help all the others. 

The Horror of the Ghetto 

I will return to the institutions within the ghetto. The 
‘“‘Judenrat’’ received an order to deliver 100 people to the Ger- 
mans. They chose 50 young people and 50 old ones. The old 
people dug the pit and the young ones were shot. I wanted to 
run away but it was impossible. Still I decided to try, as there 
was nothing to lose. The moment the German guard turned 
his back in the yard, I ran. There were bars on the windows and 
Jewish ghetto guards. In the adjoining yard, there was a large 
carpentry shop that worked for the Germans. The shop was 
owned by a friend of mine and I knew that if I could reach it, 
there was a chance that I would survive. A policeman named 
Purman who now lives in Israel was on guard. He was married 
to the daughter of my uncle’s brother. He saw me attempting 
to escape and looked the other way. Jewish policemen searched 
for me later, particularly Haskel Alter, who used to live in Israel. 
I hid until the end of the ‘‘action’’. I lived in the same yard as 
Haskel Alter. He,too, knew what I went through. Our fathers 
were good friends. I stayed there for over a week, and after a 
few days they stopped looking for me. It was possible that they 
knew where I was hidden but were unable to do anything about 
it since father was on good terms with the police chief. Feiglein 
told father that the Germans were planning to destroy the ghetto 
and to move the people to camps where they would work and 
receive food and clothing. 

There was a transport that they brought in from Chechanov. 
We gave them shelter at the flour mill in our ghetto. From there 
they were sent to Treblinka. A total of five transports left the 
ghetto. Eliezer Perlmutter was the liaison between the Jews and 
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were anxious to return home because their relatives had remained 
behind in the ghetto. 

I went back to Mlawa after two weeks and my parents 
soon followed. Ne could not return to our house since it was 
already occupied by another family. 

A month later the ghetto was enclosed by walls, but left 
unguarded. It was possible to leave and enter. People still went 
out from the ghetto to work in service-related jobs such as street 
cleaning. I worked paving streets and constructing barracks, 
as I had done before the establishment of the ghetto. There were 
those who earned 1% marks by going out to work for others. 

Certain groups worked in steady jobs. They were chosen 
by the Judenrat arbitrarily and worked outside the city, returning 
home once a week or once every two weeks. The Germans were 
not interested in who was doing the actual work as long as their 
work quotas were filled. 

Jews who had fled and then returned were regarded as 
illegals. The Germans compiled an accurate list of those who had 
remained and issued identity papers to them. Those who returned 
were not given papers. When large numbers of people started 
drifting back the Germans discovered this and decided to gather 
all the Jews in order to interrogate them. I believe that the head 
of the Judenrat at the time was Perlmutter. The Judenrat sec- 
retly distributed papers to many of the ‘‘illegals’’ so that during 
the interrogation only about 60 Jews were arrested (although 
many more had returned). They were immediately released. The 
situation reverted to what it had been: work 2 to 3 times a week. 
Those who succeeded in avoiding the work did so. 

I would not say that the work was unusual. It consisted 
of service jobs, office work, street cleaning and serving in German 
homes. Those who worked in German homes received food. 

In the ghetto the Jews continued to pray. Torah books 
existed although the synagogue had been burned down. They 
prayed on the Sabbaths. The work committee tried not to send 
the pious to work on the Sabbath. It was forbidden to pray, 
but nevertheless the minyans gathered. On the holidays, the 
people gathered to pray and even erected booths on Succot. 
Organized schools did not exist but students met in rooms, where 
they were taught Torah and other subjects. 

The Mlawa ghetto was well organized. There was food and 
clothing. The ‘‘Judenrat’”’ was the contact between the ghetto 
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to stop this practice, community representatives volunteered to 
gather the workers for the Germans. 

The Germans summoned the rabbi and the shamash to the 
old Beit Midrash and demanded that the community choose 
representatives. This was the beginning of the ‘“‘Judenrat”’. The 
heads of the committee were Zegla, Perlmutter, and Charka. 
Davidson was the head of the police, Ksheslow was the head of the 
‘“Judenrat’’. He and Shlomo Teek were in charge of filling the 
work quotas. Ksheslow determined who went where, and al- 
though the 0613115 are unclear, it was known that he sometimes 
took money bribes from the Jews. I remember being beaten by 
him once. Shlomo Teek handled the work quotas and Guttman 
dealt with the police. 

Establishment of the Ghetto 

People were needed for work daily and it was up to the 
committee to deliver the required number to the Germans. Until 

- 1940, the Jews lived in their own homes. At the beginning of 1940 
Jews began to be thrown out of their homes, only to resettle in 
neighboring villages. The areas from which they were expelled 
were to be used for the establishment of Jewish ghettos. One day 
the ‘“‘Judenrat” announced that part of the population of Mlawa 
and the surrounding towns would have to leave their homes. 
Early one morning the Germans went from house to house waking 
the people, ordered them to get dressed, and gathered them in the 
yard of the Polish secondary school. About 3,000 were released 
and placed in the ghetto. The others, I among them, were brought 
to Dzaldowo. I left with the first transport. We stayed there for 
11 days under inhuman conditions. We slept in shacks, in our 
clothing, one on top of the other. Food was eaten without 
utensils, from a hat or a sock. Bread was thrown in the air to be 
caught by the strong among us. The weak persons received no 
bread. From Dzaldowo we were loaded onto railroad cars and 
brought to the General Gouvernement, which was Polish territory. 
My parents and I were in Mezerich. There too, conditions were 
terrible. We were left in the hands of the community and slept in 
the synagogue or in the Beit Midrash. Because my parents had 
some money, they were able to rent a room in the town. I don’t 
remember whether or not my father worked there. My parents 
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Zilberberg. One bomb fell and destroyed a house in the middle 

of the town. The people gathered their belongings and decided 

to leave. 

The War 

My parents left a few days before this incident, sensing 

that the war was about to erupt. The danger of war was in the air. 

The army began to move back and forth. The day the war broke 
out, I walked 40 kilometers to the city of Chechanov where 
relatives lived. I stayed there one day. Upon hearing rumors 

that the Germans were advancing, I too, moved on. The streets 
were full of people, walking and pulling wagons. The Jewish 
community disintegrated as the people scattered. Very few 
remained behind. After the Germans conquered the city, the 
people began to return. But there were now restrictions and fear 
of the Germans. Most of the youth ran off to Warsaw, where 

there was a large concentration of Jews, or fled to the Russian 
front. There were no cars or wagons — just people walking. 
“Goyim” also left. The rich among them had left earlier, taking 
their possessions with them. The others remained until the end. 

I ran away to Chechanov on Friday, the day the war broke 
out. I spent one night there and then travelled to relatives in 
Rachonche the next day. The Germans did not catch up with me. 
I stayed in Rachonche two or three days and then returned to 
Mlawa, which was only 14 kilometers from the border. The Poles 
shouted: ‘‘We will not give them even one inch!’’. We believed 
that if the Germans conquered Mlawa, they would occupy the 
town for a short time, and then leave. 

Those who had fled to Warsaw were forced to remain there 
since the city was under seige. Those who sought refuge in neigh- 
boring towns returned. Some had fled to Russia and became a- 
ware of what awaited the Jews at the hands of the Germans. 
Dachau was already in existence before the Second World War 

started. It was clear that the Germans of 1939 were not the Ger- 
mans of 1914. But those who remembered 1914 were not in any 
hurry. They recalled the fair treatment of Jews by the Germans at 
that time. It was mostly the youth who fled. 

Prodded by the Germans, the community immediately 
began to reorganize after the occupation. The Germans demanded 
workers and began to pluck passersby from the streets. In order 
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language of instruction was Polish. Those who wished to study 
Judaism had to attend “Talmud Torah” in the evenings. Parents 
who did not want their children to study Judaism sent their 
children to the Polish secondary schcol. A Yiddish school did 
not exist. 

There was also a financial consideration in this decision. 
At the “Talmud Torah”’ there was a tuition fee. The government 
elementary school for Jews, where subjects were taught in Polish, 
was free. The curriculum was determined by the government, 
with the exception of religious instruction. The teachers were 
Jewish. 

The Hebrew secondary school, which was partially sup- 
ported by the community, was situated in a non-Jewish area. 
On one side of the school stood the District Court and in the park 
stood the Local Court. The school was located behind the park. 

Those who completed the secondary school received a 
diploma and were allowed to enter the university. Students 
attended secondary school for 6 years. They wore uniforms of 
blue-striped hats and pants for the first four years and red-striped 
hats and pants during the last two years. At ‘‘Yavneh”’ the stu- 
dents also wore uniforms. Children of the more well-to-do 

> families studied at the secondary school. Those with lesser means 
usually learned a trade by serving as apprentices to artisans. 
There was a commercial Christian secondary school which very 
few Jews attended. Certificates of matriculation were awarded 
upon completion of this school. A Polish Teacher’s Seminary 
and a general secondary school also existed. At the seminary, 
the acceptance of Jews was frowned upon by teachers and stu- 
dents alike. 

Anti-semitism was on the rise. There were days when I 

would not go to the public park for fear of being beaten by 
Polish youth gangs. Conflicts sometimes erupted among the 
various youth groups. Anti-semitism grew before the onset of 
the war. We organized groups in order to protect ourselves and 
fought back when provoked. Many aspired to make aliya at this 
time. 

Mlawa was very close to the German border. The day the 
war broke out, we knew the German army was stationed some 
50—60 kilometers to the west. Pomran, which was also close to 
the German border, was populated mainly by Germans. The day 
the war broke out, 90% of the people left Pomran after the 
Germans bombed the town. Among the dead was a Jew named 

582(5) 



In one section there were benches, and in the other section study 
tables, where those who did not have permanent seats could stand. 
In the Great Synagogue all who attended enjoyed the prayers of 
a good cantor. Although the rabbi prayed there, the synagogue 
was 2/3 empty on Shabbat. Only on the holidays was it full. 
On the other hand, the Batei Midrash and Shtiblach were always 
full. 

I was influenced by the Mizrachi school to join the Bnei 
Akiva Youth Movement. Both boys and girls were members in this 
movement. My brothers were members of the ‘‘Shomer Hatsair”’ 
movement. They avoided discord at home by keeping the Shabbat 
My eldest brother was head of a group but would wait until the 
end of the Shabbat meal before attending his meetings. In school 
there were conflicts between members of the different move- 
ments. 

Even before the war economic discrimination against Jewish 
merchants was felt. Even now I remember a man who encouraged 
others not to buy from the Jews. (His name was Turowski). My 

parents wanted desperately to make aliya and join my brother 
Shaul who had moved to Israel in 1935. Anti-semitism was not 
yet rife at that time and we questioned his decision to leave. 
However, family ties in the shtetl were very strong and if one 
family member made aliya, the rest of the family usually followed. 
So it was not only economic difficulties and anti-semitism that 
impelled the Jews to leave. Mv middle brother had also made 
was very much in favor of aliya, but my father, although a Zionist, 
was not active in the movement. 

My brothers had chosen to join the Shomer Hatsair move- 
ment even though our father was religious. (At that time, Shomer 
Hatsair did not have an anti-religious ideology). I eventually 
followed them. Out of respect for my father I always left the 
house with a yarmulke on my head, but removed it later on. 

The Secondary School System 

My brothers attended the Hebrew secondary school where 
the emphasis was not on religion. At the “Talmud Torah” school, 
emphasis was placed on the study of the Gemarra and “Tosafot”’, 
although Polish and arithmetic were also mandatory. Bible study 
was not even considered. At the elementary school, Judaism was 
not taught at all. It was a free government school where the 
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Peles (Poltusker)ס5ח6  

Jews and “Goyim” Together 

I was born to my mother, Sarah Itah nee Yonish, and my 
father, Shalom Hersh Poltusker. We were three brothers; Shaul 
the eldest, Abraham — the middle brother, and I, the youngest. 

My father prayed in the new Beit Midrash. I too prayed 
there before my Bar Mitzvah. The Beit Midrash was for pro- 
gressive members of our village who prayed there on Shabbat. 1 
do not know if people prayed there during the week. Those who 
prayed in the Beit Midrash appeared to be religious even though 
they were from the upper middle class. 

My brothers and I were born in the neighboring village of 
Chechanov. We had returned to Mlawa when I was six months 
old. 

Mlawa was a very Zionist city. There was a Hebrew secon- 
dary school and an elementary school called ‘‘Yavneh’’. The 
students of these schools spoke only Hebrew when they gathered 
in the evenings. 

The lessons, other than Bible and Gemarra,were taught in 
Polish. Yiddish was not used. During the breaks, however, we 
conversed amongst ourselves in Yiddish. 

In his yard, my grandfather had a ‘“‘shtibel’”’. He was a 
Hasid and later became a Zionist. He used to say, ‘‘I am my own 
Hasid’’. He had many friends with whom he prayed on Shabbat. 
Each Shabbat they met in a different home to say “‘kiddush’’ and 
‘“‘m’lave-malka”. A big celebration was always held on ‘‘Simchat 
Torah”. In the progressive Mizrachi school boys and girls studied 
together. In the “Talmud Torah” school only boys were allowed 
to study. 

The conflicts between ‘‘Agudat 157861" and the Gur Hasids 
often erupted in fights during Shabbat. 

The “Shtiblach” and Batei Midrash 

There were benches and a few tables in the new Beit 
Midrash. The old Beit Midrash was divided into two sections. 
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